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lslam, ajaran yang sarat hikmah dan pesan-pesan agung bagi kehidupan
Iahir dan batin manusia. Setiap ibadah fisik yang diajarkannya selalu
membawa pesan-pesan batin, dan setiap pesan batin yang dibawanya
selalu menuntut perwujudan secara fisik.

Laksana samudra yang Iuas nan dalam, buku ini menghadirkan pe-
tualangan dan pergulatan spiritual yang penuh pengetahuan, hikmah,
kearifan, dan pesan luhur yang terkandung dalam ajaran lslam. Semua
itu disuguhkan dengan pemaparan yang mendalam dan menyentuh sisi-
sisi batin Anda. Kebutuhan batin Anda akan dipenuhi dengan hikmah-
hikmah di balik ajaran tauhid dan makrifatullah. Lalu, wawasan dan pe-
mahaman Anda tentang al-Qur-an dan as-Sunnah akan diperkaya dengan
pembahasan tafsir beberapa surah, penjelasan hadits, dan kaidah fikih
yang tidak ditemukan di sembarang buku.

Kalbu Anda juga akan dipertajam oleh pembahasan hatidengan berbagai
amalannya; dan karenanya Anda akan menyadari bahwa ajaran lslam
bukan sekadar ritual fisik, tetapi juga mencakup amalan hati yang sering
kali diabaikan. Khazanah buku ini semakin lengkap dengan pemaparan
potret hidup orang-orang Shalih dan mutiara hati yang terangkum dalam
petuah-petuah bijak.

Oengan menyelami buku ini, insya Allah pemahaman kita tentang hakikat
ubudiyah menjadi sempurna; dan, pelita hati yangtercerahkan dengannya akan
menyinari perjalanan kita menuju Allah. Telaahlah buku ini dalam-dalam.
Renungilah setiap hikmah dan pesan didalamnya perlahan-lahan. Sebab
semakin dalam perenungan kita, semakin bercahaya hatikita, dan semakin
dekat jarak penelusuran kita untuk menggapai kebahagiaan hakiki.
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Pengantar Penerbit
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Amma ba'du,

Semua yarLg ada di dunia penuh dengan hikmah. Tidak ada

sejengkal permasalahan pun yangluput darinya. Begitu iuga dengan

qaran Islam. Ia sarat dengan hikmah, bahkan seluruh bagian syari'at
agamaini tidak pernah terlepas dari nilai-nilai agung dan nasihat yang
melebihi pesan moral pada umumnya. Di balik hal-hal yang bersifat
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fisik selalu terselip pesan batin, dan setiap pesan batin menuntut
perwujudan nyata secara fisik. Hanya saja, tidak semua manusia
mampu mengungkap hikmah dan pesan agung yangtersirat di balik
ajaran-ajaran Islam. Karena itulah, ibadah fisik maupun ibadah batin
yang kita lakukan selalu saling berkaitan.

Buku yang kami beri judul Fawaidul Fauaid (Menyelami
samudra hikmah dan lautan ilmu menggapai puncak ketajaman
batin menuiu Allah) ini, hadir untuk mengungkap banyak hikmah
dan pelajaran penting di balik ajaranlslam dan serba-serbi kehidupan
duniawi maupun ukhrawi. Penulisnya, Imam Ibnu Qayyim al-

Jauziyah ,i,M, menjelaskan berbagai macam pelajaran, kearifan, dan
nasihat di balik setiap ajaran Islam kepada kita. Naskah asli buku
ini yang berjudul al-Faua-id memang tidak mengikuti sistematika
penulisan buku modern. Karena istilah faua-id sendiri, menurur
kebiasaan ulama pada masa lalu, dipakai untuk buku-buku bergenre
bunga rampai atau kapita selekta yangmenghimpun banyak hal tanpa
terfokus kepada satu tema urama. Namun, melalui upaya Syaikh
'Ali bin Flasan al-Halabi, sistematika buku ini disusun ulang sesuai
dengan tema-tema besar yang dibahas. Dengan demikian, kita bisa
lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran di dalamn ya secararunut.

Dengan sistematika yang baru, pembahasan buku ini dibagi ke
dalam empat belas bab utama.

tr Pada bab pertama, penulis mendedah hal-hal detail yangsangat
jarangdiungkap berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid.

tr Pada bab kedua, penulis menjelaskan hal-hal terperinci berkaitan
dengan penafsiran beberapa surat di dalam al-Quran, dengan
mengungkapkan hal-hal yanghampir belum pernah kita dengar
selama ini.

tr Selanjutnya, pada bab ketiga dan keempat, penulis membahas
pemahaman-pemahaman mendalam terkait hadits Nabi dan
kaidah dalam ushul fiqih.

tr Pada bab kelima, penulis memaparkan beberapa persoalan terkait
ilmu dan ulama.
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tr Kemudian, pada bab keenam hingga kesepuluh, penulis berbicara
tentang hati, keimarLarL, dosa, dan perjalanan menuju Allah.

tr Pada bab kesepuluh hingga ketiga belas, penulis menerangkan apa-

apayang ada di balik relung hati paling dalam, potret kehidupan
orang shalih, mutiara hati, dan keunikan di balik hal-hal yang
saling berdampingan.

tr Dan pembahasan buku ini ditutup dengan bab keempat belas yang
berisi untaian-untaian nasihat penuh hikmah yarLg menggugah
jiwa.

Selain penyusunan ulang terhadap sistematikanya, kelebihan lain
buku ini terletak pada penerbitannyayangmelalui tahapan ilmiah.
Pentahqiq kitab ini, Syaikh 'Ali bin Hasan, sudah melakukan uji
validitas teks dengan membandingkan beberapa manuskrip kitab al-
Faua-idyangada. Tidak hanyaitu, beliau juga menjelaskan kedudukan
hadits-hadits yang disampaikan di dalamnya, serta memberikan
komentar terhadap hal-hal yarLg dianggap perlu. Dan untuk me-

nyelaraskan bobot pembahasan, kami (penerbit) menambahkan
beberapa sub judul sesuai dengan tema yargsedang dibahas.

Buku ini sangat penting untuk ditelaah karena isinya akan
menyadarkan dan membuka wawasan kita tentang berbagai hikmah,
pelqaran, dan nasihat penting di balik ajaran Islam yang belum kita
ketahui selama ini. Dengan mengetahui semua hal tersebut, kualitas
ibadah kita kepada Allah akan semakin baik seiring dengan semakin
meningkatnya pemahaman kita terhadap hakikat dan inti dari ibadah

tersebut. Selain itu, jiwa kita pun akan semakin terbimbing selama

menyeberangi kehidupan di dunia menuju akhirat yang abadi.

Bacalah buku ini secara perlahan, cermatilah setiap bagiannya,
dan janganlah tergesa-gesa untuk mendapatkan semua pelajaran.,.

darinya. Lalu, jadikanlah ia sebagai cermin untuk mengukur sejauh

mana kualitas keislaman dan keimanan kita di hadapan Allah rw.
Percayalah, satu hikmah yang Anda dapatkan akan mengantarkan
Anda kepada hikmah-hikmah lainnya.
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Semoga penulis, pentahqiq, dan siapa sapyangturut andil dalam
penerbitan buku ini, memperoleh limpahan pahala dan keberkahan
dari Allah W . Dan, semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan
kepada Nabi kita, Muhammad 4$;jugakepada keluarga, para Sahabat,

dan semua pengikutnyahingga akhir zaman. Allabumma Amin.

Jakarta, Sya'ban 1433F{ / Juli2}l2M

Penerbit,

Pustaka Imam asy-Syafi'i
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Muqaddimah

1;ffi$t'*-+
Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta

pertolongan-Nya, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita
berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan kejelekan perbuatan-
perbuatan kami. Siapa yang diberi-Nya petunjuk maka tidak ada

seorang pun yang dapat menyesatkannya, sebagaimana siapa yang
disesatkan-Ny" tidak dapat diberikan petunjuk oleh siapa pun. Saya

bersaksi bahwa tiada ilah atau sembahan yang berhak diibadahi
selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi

bahwa Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah.

Buku ini sangat menakjubkan. Sesuai dengan iudulnya, Fawaa'idul
Faana-id, buku ini memang mengandung manfaat yangsangat banyak
dan penuh dengan materi ilmiah yanglangka didapat. Pembahasannya

mengajak kita untuk menyelami hakikat dan hikmah syari'at dalam

berbagai permasalahan, terutama terkait kandungan ayat-ayat al-

Qur-an dan fiqih Islam,l dengan tetap memfokuskan pada hal-hal
rinci yang amat jarang diketahui kebanyakan orang. Penulisnya,
Ib nu Q ayy im al-J auziyy ah, b ahkan mengaitkan p emb ahasan tersebut

dengan cara melahirkan parLcaran cahaya hati dan keluhuran jiwa.2

Kepiawaian penulis buku ini dalam berbagai disiplin ilmu
menj adika n karya ini laksana sebuah enskiklopedi yang menghimpun
banyak informasi ilmu pengetahuan.

1 Di samping pembahasan'aqidah, hadits, akhlak, ushul fikih, dan sebagainya.
, LlhatAlraarKhizaanatilMahubabat-Turaa*iyyah (hlm. 11, 128) karyaMuhammadKhairRamadhan

Yusuf.
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Mengingat begitu banyak ilmu dan manfaat yangdiberikan oleh
penulis melalui karyanya ini, maka saya memandang perlu untuk
mempublikasikan buku ini dalam sajian yangsudah ai-ibqq (teliti);
agar kandungan ilmunya lebih besar dan manfaatnyalebihtanyak.'

Saya (Ali bin Hasan) menyusun kembali sistematika buku ini
agar pembaca dapat dengan mudah memahami ide yang disampaikan
oleh penulisnya. untuk itu, saya menyusunnyadariB"b eiidah,
Bab Tafsir, Bab Hadits, dan seterusnya. sebab, di dalam kitab .rlirry,
(y^ng belum di+a'liq) tidak terdapat sistematika seperti itu sehingia
membuat pembaca sulit untuk menyimpulkan grgm.r, utama yar,g
ada di dalamnya.

Saya berharap semoga Allah W mengabulkan cita-cita ini dan
menyampaikan tujuan yang baik ini kepada kaum Muslimin.
sesungguhnya Allah Mahamulia lagi Maha Menerima do,a hamba-
Nyr, serta menerima siapa pun yang berharap kepada-Nya.

Dan, akhir do'a kami adalah albamdulillaabi Rabbil'aalamiin;
segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta.

Ditulis oleh:
Ali bin Hasan al-Halabi al-Atsari
pada hari Senin, 5 Rabi'ul Awwal l4l7 H
di Az-Zarqa', Yordania
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Tentang Kit ab Al-Fawaa-ld
dan Penulisnya

1. Keistimewaan Kitab Al-Fawaa-id

Materi yangterdapat di dalam kitab al-Fautaa-idini sangat luar
biasa, ulasannya dalam, kompilasinya tepat, dan petikan-petikan
hikmahnya sangat indah.

Ibnul Qayyim '+t)5 tid^kmenyusun buku ini dengan sistematika
atau metode tertentu. Sehingga seolah-olah ia merupakan kompilasi
dari nukilan-nukilan ilmu keislaman dan pengetahuan secara umum
yang langka didapati, sementara beliau sendiri tidak menemukan
peletakan dan judul yang pas untuk tiap-tiap pembahasannya. Jadi,
bisa dikatakan b ahw asany a Kitab' al- Faan aa- i.d" ini merupakan sebuah
Kitab yangmenghimpun beragam ilmu dan kesimpulan hukum yang
disajikan secara tidak runut.

[Dalam tradisi keilmuan para penulis dahulu, istilah fawaa-id
biasanya diberikan kepada buku yang di dalamnya menghimpun
berbagai macam pembahasan unik dan hal-hal pelik yar,ghanya
diketahui oleh seorang ulama; atau yang disarikannya dari nash-
nash (al-Qur-an dan as-Sunnah); atau dari realita kehidupan; atau
dari gabungan di antara keduanya (nash dan realita). Semua itu
lahir dari pengalaman panjang, pergumulan pribadi, persentuhan
berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama, keakraban dengan
buku, serta diskusi dengan para ulamalainnya. Maka itu, hampir
bisa dipastikan bahwa sebuah Kitab bergenre faana-id menghimpun
beragam pembahasan dan tidak terkait dengan satu tema saja,
misalnya:
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L. Hal-hal detail terkait penafsiran ayat al-Qur-anyangtidak diperoleh
melalui studi pustaka, tetapi melalui perenungan, pemahaman,
dan pengalaman.

2. Penjelasan mendalam tentang makna hadits yanghanya diperoleh
melalui penelitian, pembahasan yang berkelanjutan, studi kom-
paratif., penggalian mendalam, dan diskusi.

3. Pengalaman-pengalaman unik, hasil interaksi bersama masyarakat,
pengenalan terhadap keragaman tradisi dan kecenderungan sosial
mereka, serta seluk beluk perilaku mereka.

4. Kepekaan sosial dan pemahaman yar,g tepar terhadap per-
masalahan yang sedang diangkat, serta penyikap 

^n 
yang sesuai

dengan koridor syari'at dan realita.
5. Keunikan-keunikan gayabahasa dan sasrra Arab yang mampu

memunculkan rangkaian makna laksana perhiasan yang indah
dan potre t y ang ber cahay a.

6. Penyisipan bait-bait sya'ir pada sejumlah pembahasan guna me-
nguatkan pendapat yalgtelah dijabarkan dan kedalaman makna
kalimat yangsedang dibahas pada konteks yang sesuai.

Dari semua kriteria tersebut-dan kriteria lain yang tidak di-
sebutkan-Ibnul Qayyim ,$E mentnjukkan bahwa dirinya memang
mumpuni di dalamnya.Dia Laksana kuda di arena pacuan yang
berlari hingga mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Dan di
dalam bukunya ini, penulis memperlihatkan kekuatan pemahaman
dan keutuhan pengambilan kesimpula nnya terhadap permasalahan
yangdibahas. Kedalaman ilmunya membuat para ulama terpesona. Ia
juga membuat siapa pun yang menyimak pembahasannya terkesima.

Jika buku ini dibaca oleh seorang ahli hadits, niscaya ia akan
mendapatkan apa yang dicarinya.

Jika buku ini dibaca oleh seorang ahli tafsir, niscaya ia akan mem-
peroleh pengetahu an yangtidak diketahuianya selama ini.

Jika buku ini dibaca oleh seorang ahli nahyu (tata bahasa Arab) atau
ahli balaghah (sastra Arab), niscaya ia akan mendapatkan sesuatu yang
tidak didapatkannya dalam buku-buku bahasa dan sastra Arab lainnya.
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Jika buku ini dibaca oleh orangyang ingin mencari hakikat
suatu kebenaran, ia pun akan mendapati kaidah-kaidah untuk
mengetahui kebenaran hakiki yangmembimbingnya kepada Allah.

Jika buku ini dibaca oleh seorang ahli mantik, ia akan menemukan
kaidah-kaidah dasar logika yang penting dalam menyikapi suatu
permasalahan. Setelah itu, ia tidak mengindahkan lagi kaidah yang
dibuat oleh kaum rasionalis dalam permasalahan tersebut. Ia juga

akan melihat dengan jelas bagaimana kaidah-kaidah yangdibuat oleh
para Mutakallimin (kaum rasionalis) grgrrt satu per satu di hadapan

bukti-bukti ilmiah yangsangat dalam dan argumen-argumen syari'at
yang kuat dan tidak terbantahkan, tanpa memancing perdebatan
panjang di dalamnya. Bahkan, ia akan mendapati juga kaidah-kaidah
yang benar, sesuai dengan fitrah dan realita; yang memperkenalkan
dengan sebenar-benartyajalan menuju Rabb alam semesta, mendidik
dan memperbarui iman di dalam hati, serta mengajak semua makhluk
Allah agar mencintai-Nya melalui curahan nikmat dan karunia-Nya.

Jika buku ini dibaca oleh seorang ahli fiqih atau ushul fiqih,
niscaya ia akan mendapati kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqih yang
tidak pernah terbayang sebelumnya dan tidak pernah diperolehnya
dari kitab lain yang semisal. Bahkan, para ahli fiqih maupun ushul
fiqih selama ini pun belum pernah menyinggung atau membahas

hal yang dikemukakan Ibnul Qayyim di dalam karya mereka. Gaya
bahasa yang digunakan dalam menerangkan suatu permasalahan
tidak sama, bahkan mungkin itu tidak terbayangsebelumnya. Sebagai

contoh, lihatlah penjelasan tentang perbandin gan antara perintah dan

larangan pada bab keempat buku ini. Di sana Anda akan melihat
pemahamanyang sangat detail dan mendalam, serta kemampuan
untuk menggali penjelasan-penjelasan yang samar terlihat.

Jika buku ini dibaca oleh seorang penya'ir, niscaya ia akan men-

dapati susunan yang sangat tepat dan sya'ir yarLg indah; yang akan

menamb ah kemampuan b ahasa, perbend ahar aan makna kalimat y arLg

apik dan orisinil, serta kemampuan untuk memperkuat argumen
dengan sya'ir yarLgselaras dengan konteks yangada.
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Jika buku ini dibaca oleh seorang yang baru mempelajarilslam,
niscaya buku ini bisa menjadi penerang jalanbaginyadan membantu
dirinya untuk berjalan di atas prinsip-prinsip yang jelas. Dan itu akan
men ganta rkanny a kep ada konsep-konsep ilmia h y ang sesun gguhnya
dan melepaskannya dari belenggu "ikut-ikutan" dalam berislam.
ra juga akan menghindarkannya dari pemahaman yang keliru dan
mengantarkannya kepada hakikat kebenaran yang dapat disentuh
langsung dengan tangannya dan dapat dirasakan di dalam hatinya

JikaJika buku ini dibaca oleh seorang guru dan pendidik, niscaya ia
akan menemukan teori-teori penting sepurar psikologi dan moral;

buku ini dibaca

yang tidak diberikan oleh ilmu pendidikan modern yang sudah
sangat beragam.

\7ahai orang-orang yang haus akan ilmu, marilah kita telusuri
sumber-sumber hikmah di dalam buku al-Fauaa-id ini; tidak lain
untuk menghilangkan dahaga, mengusir lapar, menyembuhkan
penyakit, dan menenangkan jiwa dari pencarian tenrang hakikat
berbagai macam hal.

Kini, hakikat itu telah ada di hadapan Anda, maka jalinlah ikatan
dengannyalayaknya ikatan pernikahan Anda. Rengkuhlah sumber-
sumber hikmah ini layaknya Anda melamar calon istri tercinta,
niscaya Anda-insya Allab-akan mendapatinya seperri seorang
isteri yang subur dan penuh cinta, setia terhadap suami, sempurna
untuk dikata dan dipandang; begitu cantik rupalya,dan begitu indah
bentuknya. Sampai-sampai buku ini tidak membutuhkan buku yang
lainnya, justru buku yanglainnya sangar butuh kepadanya.]3

Ibnul Qayyim $E sendiri sebenarnya telah mengisyaratkan
mengenai kitab ini di dalam beberapa karyanya, seperti ljtimaa'ul
tuyuusyil klaamiyyab dan al-Ma'aalim.a Danpada beberapa pembahasan
di dalam kitabnya ini, ia juga mengutip beberapa pernLfataan dari

3 pik3tip dari.Muqaddimah al-Fadhil al-Husein Ayit Sa'id'Ali yang terdapat dalam buku ini
. Vl'ra.y!a'!d., hlm. 7-8), yang diterbitkan_oleh Daar i-Ma'rifah, M".ollo, dengan penyuntingan.a D_emikianlah y"tg dijelaskan-oleh Syaikh Bakr Abu zaid, di dalam kitab"ny^) tu"ut eiyyim:

Hayaatuhua uta Aatsaarubuu Qim. 28a).
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gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah '#55. Hal ini secara tidak
langsung membuktikan bahwa ia (Ibnul Qayyim) benar merupakan
murid beliau.

.orfro.

2. Beberapa Cetakan Buku

Setelah mengumpulkan beberapa versi terbitan,5 saya mendarpati
buku ini sudah dipublikasikan oleh lima penerbit. Semuanya di-
terbitkan dengan sumber yangsama tanpa ada penelusuran terhadap
keotentikan naskah atau penambahan catatankaki untuk menerang-
kan hal-h al yangdirasa belum jelas.6

Dari semua versi tersebut, cetakan yang paling bagus menurut
saya adalah yang dipublikasikan oleh al-Fadhil al-Husein Ayit Sa'id,
salah seorang dosen di Fakultas Adab Universitas al-Qadhi 'Iyadh

adalah yang dipublikasikan

di Marraksy, dan diterbitkan oleh Daar al-Ma'rifah, Maroko, pada
tahun 1472H.

Meskipun terbitan Daar al-Ma'rifah ini bagus, tetapi ia masih
membutuhkan beberapa hal, di antararLyai

7. Pengukuhan keauntentikan naskah dan pemberian harakat pada
beberapa redaksi yaigdinilai perlu.

5 Cetakan pertamanya-setahu saya-dicetak oleh Muhammad Munir ad-Dimasyqi, tahun 1344H..6 Az-Zirikli menyebutkan di dalam kitab al-A'laam Nl/56), mengutip dari kitab Namuudzaj ul-
A'malil Khairiyyah ftlm. 79), bahwa salah satu penerbit mencetak sampul buku al-Fawaa-id ini
dengan jlu.dt;J Kunuuzul 'Irfaan fi Asraai wa Bakagbatil Qur-aan.
Akan tetapi, pernyataan az-Ziril<liitu tidak benar. Yang benar, hal itu terjadi padakitab al-Fauaa-
idul MusyauxoaT, bukan kirab al-Fauaa-l ini. Isi kedua buku itu pun jauh berbeda. Jadi, yang
sebenarnya terjadi adalah kitab al-Fawaa-idul Maryauorq dinisbatkan kepada Ibnul Qayyim
meskipun kitab itu bukan karya beliau '+iii5. Bahkan, pada mulanya isi kitib itu dimuat dalam
muqaddimah Tafsiir lbnun Naqib;baru kemudian diklaim sebagai litab al-Fauaa-idil Mtsyau,wiq
karya Ibnul Q"yyi^. Demikianlah sedikit penjelasannya, sebab bukan tempatnya di sini untuk
menjelaskan kesalahpahaman ini secara lengkap.
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2. Pembagian pembahasan ke dalam beberapa paragraf.dan sub pem-
bahasan.

3. Penomoran setiap judul pembahasan.
4. Takbrijterhadap sebagian hadits yang redaksinya disebutkan

secara tidak jelas.

5. Penyebutan referensi-referensi yang menjadi rujukan penulis.
6. Informasi terkait status (derajat) hadits.
7. Pencantuman judul asli maupun judul tambahan pada setiap bab

dan sub-bab.

Pada kitab dengan sistematike yang saya buat ini-.insya Allab-
pembaca akan mendapati tujuh hal tersebut dan hal-hal lainnya telah
ditambahkan ke dalamnya. Ada banyak contohnya, namun saya rasa
ia tidak perlu dijabarkan di sini.

.ooloo.

3. Tentang PenulisT

a. Pendahuluan8

Ibnul Qayyim adalah salah seorang ulama terkemuk^ yang
berpegang teguh kepada al-Qur-an dan as-Sunnah. Ia merupakan salah
satu mercusuar (pengibar panji) kebenaran, dan karenanyapantas jika
ia dijuluki al-Imamul Jalil (Imam Besar di dalam keilmuan Islam)

7 Banyak ulama yang menulis biograli Ibnul Qayyim, di antaranya Ibnu Rajab dal am Dzailuth Thaba4azt
W447),Ibnu Katsir dalen al-Bidaayah ann Nthaayah WYi202), adz-Dz.ahabi dalam Dzzilul ibar
y /482)rash-Shafadi dalan al-Vaafii hl Vafryyaat W27l),Ibnul 'Imad dalam Syad.uraatudz Dzahab
Nl/156), dan banyak lagi ulama yang lainnya.

Para penulis kontemporer juga menyusun buku yang secara khusus mengulas biografi Ibnul
Qlyyi*, sepeni 'Iwadhullah Hijazi, 'Abdul 'Azhim Syarafuddin, dan Muhammad ai-Sinbathi.
Adapun karya yang paling terakhir, paling bagus, dan paling luas mengenai biografi Ibnul Qayyim
adalah karya saudaraku, Syaikh Bakar Abu Zaid hafizbabulhb, di dalam kitabnya yang bagus;
yaitu yang berjr&l lbnu Qoyyi* al-Jauzlryab: Hayaatuba wa Aatsaarubu.Brkr ini sudahLerliali-
kali dicetak ulang.

8 pikgtip dari pernyataan Syaikh'AMurrahman d-Wakil di ddam muqaddimah tahqiqnyaterhadap
kitab I'laamil Maanqqi'iin (I/hlm. o - ;) karya Ibnul Qayyim. Pernyataan ini diiulis kira-kiri
sePeremPat abacl yang lalu.
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Petunjuk ulama ini memancarkan cahaya, dan rahmat. Beliau

4it)F" brn r-benar hidup untuk Rabbnya, untuk Kitab-Nya., danuntuk
sunnah sang Penutup para Nabi. Ia hidup sebagaimana hidupnyapara
shiddiqin dan syuhada. Beliau membuka hatinya untuk memberikan
cahaya; karena dia tidak suka hidup, kecuali di dalam cahaya.

Ibnul Qayyim '+i$5 hidup untuk menghancurkan sembahan
dan berhala kemusyrikan, merobohkan benteng-benteng kenistaan
yangdipuja oleh para penyembah syahwat dan pelaku dosa di dalam
lumpur kenistaan. Beliau hidup dengan bimbingan al-Qur-an yang
selalu berada di hadapannya, di dalam pikiran dan hatinya. Oleh
karena itu, hidupnya selalu lekat dengan al-Qur-an.

Bersama gurunya, yaitu al-Imam Ibnu Taimiyah, ia berhasil
mengembalikan keagungan dan keindahan as-Sunnah serta mem-
bersihkan nya dari segala sesuatu yang menodai kemurniannya.
Kedua tokoh ini pula yangtelah menjelaskan hakikat-hakikat alaran
Islam berdasarkan pemahaman yang sebenarnya, serta menjadikan
setiap hakikat itu berada pada tempat semestinya, tanpa dikurangi
atau dilebihJebihkan.

Kedua ulama tersebut juga membantah dengan tegas-ber-
dasarkan nalar ilmiah yang istimewa serta kecerdasan pemikiran
yang luar biasa-segala kebohonganyang dibuat oleh orang-orang
yang suka memutarbalikkan faktat para. ahli takwil filsafat yang
melenceng, kaum Mu'aththilah yang mengingkari asma dan sifat
Allah, serta kelompok yang selalu menanamkan keraguan dalam
sejumlah pengertian atau definisi dan istilah-istilah dalam syari'at.
Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim membantah semua pemahaman
yang keliru itu dengan mengoreksi definisi yang ada terhadap
istilah-istilah syari'at, lalu mendefinisikannya ulang sesuai dengan
ap a y arLg diinginkan Allah.

Oleh sebab itulah, kedua tokoh ini kerap memerangi filsafat,
tasawuf, dan ilmu kalam;juga kesimpulan fikih dan ushul fikih yang
dilahirkan oleh mereka hanya berpegang pada logika dan qiyas, serta

menghalalkan dosa melalui kaidah al-hiilah (alasan yangdicari-cari).
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Sebagai seorang Mukmin yarlg mempunyai komitmen dan
kehormatan, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim menolak tunduk
di hadapan pelaku kezhaliman yarlgtelah siap dengan cemetinya.
Bahkan, keduanya tidak rela membeli keselamatan dengan mentolerir
kebathilan dan membela kesesatan. Mereka berdua lebih memilih
hidup di penjara daripada dibebaskan jika demikian caralya.

Selama ini, sepeninggal kedua imam besar rersebut, belum ada
sejarah yang mencatat tentang hubungan antara seorang guru dan
muridnya y^ng menyatu erat;bagaikan lampu dengan cahayanya,
atau matahari dengan sinarnya, seperri hubungan mereka berdua.
Semoga Allah meridhai dan membuat keduanya ridha kepada-Nya.

b. Biografi Penulise

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abu bakar bin Sa'ad
bin Hariz az-Zur'i ad-Dimasyqi. Julukannya adalah Syamsuddin,
dan kun-yah-nya Abu 'Abdillah, atau dikenal dengan Ibnu Qayyim
al-Jauziyyah. Al-Jauziyyah sendiri adalah nama sebuah sekolah yang
dikelola ayahnya.

Ibnul Qayyim dilahirkan pada 7 Shafar 69t H.Ia tumbuh di
dalam sebuah keluarga yang dinaungi ilmu dan kemuliaan. Mula-
mula, beliau il$ ^"nuntut 

ilmu dari ayahnya sendiri lalu dari
banyak ulama terkemuka semasa hidupnya. Alhasil, ia pun
menghasilkan karya-karya yang bagus dalam berbagai disiplin
ilmu yang ditekuninya. Selain ilmunya yang sangat mendalam, ia
juga banyak berdzikir kepada Allah, sering sekali melakukan shalat
malam, berwatak lembut, dan berhati bersih.

Ia sudah terkesan dengan Syaikh Ibnu Taimiyah semenjak
pertama kali bertemu dengannya pada tahun 712 H. Setelah itu, ia
kerap bertemu dan berguru kepada beliau ,SE, sepanlanghayatnya.
Ibnul Qayyim juga ikut menanggung beban-beban perjuangan

e Biografi ini ditulis oleh Syaikh Sayyid Sabiq '+iii5. Tulisan ini terdapat di dalam muqaddimah
l<nab I'kamul Muutaqqi'iin (I/hlm. J -;), yakni pada cerakan yang tilah diperiksa oleh Syaikh
al-\flakil ',ib. Dalam buku ini, saya sengaja menukil biografi yanf dit"lis Syaikh Sayyid Sabiq,
karena kandungannya sangat penting dan bernilai, sena minunjukEan manhaj penuliinya ,1iiiE.-

10 Muqaddimah



bersamanya, membela prinsipnla, dan mengibarkan bendera per-
juangan sepeninggal gurunya, Ibnu Taimiyyah, pada tahun 728 H.
Ibnul Qayyim terus menyebarkan ilmu yang dimilikinya hingga
meninggal dunia pada malam Kamis 13 Rajab 757H.

Ibnul Qayyim 'nW adalah lautan ilmu dengan berbagairagamnya.
Ahli dalam memahami al-Kitab dan as-Sunnah, ushuluddin, bahasa
Arab, ilmu kalam, akhlak, dan sebagainya. Dia sudah memberikan
banyak mantaat kepada orang-orang yang hidup semasanya; bahkan,
banyak pula ulamayangberguru kepadanya. Hingga saat ini, karya-
karyanya masih menjadi sumber cahayadan sinar yangmenerangi.

Seorang ulama karismatik seperti Ibnul Qayyim tentu akan
dikagumi oleh setiap pencari kebenaran; dan sebaliknya, akan di-
benci oleh musuh-musuhnya. Ibnul Qayyim adalah seorang yang
tidak membatasi dirinya dengan madzhab tertenru. Sebelum me-
ngemukakan pendapatny^ sendiri terkait suatu permasalahan, dia
berusaha mengetahui pendap at dari berbagai kelompok yangberbeda
terkait permasalahan tersebut, lalu menelitinya dengan seksama dan
dengan telaah yar.g tajam. Dengan cara demikian, ia melenyapkan
kebathilan dan menegakkan kebenaran yangdipandan gnya benar.
Maka pantaslah jika ia dikelilingi oleh pancaran-pancaran cahaya.

Dari sinilah madzhab Ibnul Qayyim berdiri, yaitu berdasarkan
prinsip ittiba'(mengikuti). Ia tidak menganut madzhab tertentu
selain menyuarakan yang haq dan memerangi kebathilan di mana
pun itu berada. Madzhabnya tidak dipengaruhi oleh ikatan emosional
atau aliran mana pun, tetapi murni dibangun atas prinsip kebenaran
semata. Konsep tersebut berjalan seiring dengan upayanyamemerangi
taklid buta, serta kegigihannya membela ide-ide dan pendapat-
pendapatnya yang berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah, selain guna
meluruskan takwil yangmengikuti hawa nafsu. Dan dari sisi inilah,
manhaj aqidah Ibnul Qayyim sejalan dengan aqidah Salaf dalam
hal meninggalkan takwil dan memahami zhahir nash sebagaimana
adanya. Adapun maknanyalo dikembalikan kepada Allah \H.

10 Yakni, makna zhahir yang berhubungan dengan Dzat Allah; bukan makna asal bahasanya.
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Sasaran utama Ibnul Qayyim adalah menyelamatkan umat Islam
pada masanya dari berbagai perselisihan internal dan perbedaan
pendapat ar,tar sesama mereka. Khususnya pada hal-hal yang
tidak layak untuk diperselisihkan oleh orang-orang y^ng membela
agama Allah. Bahkan, roh Islam tidak memperkenankan hal itu.
Di samping itu, posisi kaum Muslimin ketika itu memang sangat
tidak menguntungkan jika ditinjau dari segi politik, sosial, dan
intelektualitasnya. Perselisihan-perselisihan itu tentu hanya akan
memperburuk kondisi dan melalaikan kaum Muslimin dari musuh-
musuh yangmemerangi mereka pada abad pertengahan tersebut.

Musuh-musuh Islam juga diuntungkan dengan kondisi negeri-
negeri Islam yarLg terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil1l
di bawah pimpinan orang-orang'ajam (non-Arab) dan dinasti-
dinasti. Di tambah lagi dengan hilangnya kewibawaan hhilafdh
Islam; yanghanya tinggal r.amanya tetapi tidak mempunyai peran
apa pun. Keterpurukan kondisi politik umat Islam ini dimanfaatkan
oleh bangsa Tartar dan para tentara Salib dengan cara yang paling
buruk (yaitu menyerang, membantai, dan menghancurkan harta
benda kaum Muslimin), meskipu n-albamdulillab-pada akhirnya
Allah tetap memenangkan agama ini.

Dari segi kehidupan sosial, ternyata kondisinya tidak lebih
baik daripada situasi politik yarLg ada saat itu. Kaum Muslimin saat

itu berada dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam
menghadapi hari esok. Mereka dilanda kemiskinan dan kelaparan,
harga-harga pun melambung tinggi, sementara hampir setiap Muslim
kekurangan harta dan bahan makanan. Para pencuri mulai merampas
dan merampok, bahkan para penguasa menjadikan para penjahat itu
sebagai alat untuk memu[uskan ambisi mereka. Kerusakan merebak
dalam sistem ekonomi dan dalam segala bidang kehidupan.

t1 Alangkah miripnya situasi masa lalu dengan situasi sekarang! Kondisi umat Islam sekarang pun
demikian. Mereka terkotak-kotak, rerpecah belah, tertindas, terkalahkan, dan dihinakan. Namun,
di manakah saat ini orang yang seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim? Di mana pula metode
ilmiah yang dapat menandingi metode keduanya? Jika ada, di manakah pengikut setia dan murid-
murid mereka yang tulus dan ikhlas dalam membela agama ini?
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Dalam situasi seperti ini, menuntut ilmu bukanlah perkara yang
mudah dilakukan, bahkan ia cenderung membuat orang enggan untuk
belajar. Akan tetapi, itulah realitanya sehingga umat Islam hidup
dengan berpegang pada amalan orang-orang terdahulu, mengikuti
kebiasaan mereka secara membabi buta, dan pasif dalam menentukan
langkah mereka sendiri. Akibatnya, bakat-bakat yang terpendam
menjadi beku, tidak mampu mencetuskan ide-ide cemerlang, apalagi
untuk melakukan ijtihad atau membuat pembaruan.

Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak menafikan munculnya
individu-individu yang berupaya-hingga batas teft entu-melakukan
sesuatu y^ngdapat dikenang sehingga patut disyukuri.

Di dalam iklim semacam inilah, Ibnul Qayyim muncul sebagai

sosok Muslim yang amat peka dan peduli terhadap kondisi umat. Ia
berusaha mencari solusi terbaik bagi mereka di masa yangakan datang.
Ia sangat ingin umat ini bangkit dari keterpurukannya, meluruskan
kekeliruan yangterladidi antara mereka, dan menyelamatkan mereka
dari kegelapan perselisihan; dan kembali kepada jalan terang yang
ditempuh kaum Salafush Shalih. Semua itu dilakukannya agar umat
Islam sampai kepada puncak tujuan termulia, di bawah cahayaagama
y ang lurus ini, dengan mengikuti petunjuk al-Qur- an yang mulia.

Sumber-sumber y^ng menjadi acuan Ibnul Qayyim dalam
menyimpulkan hukum adalah al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma'; yakni
dengan syarat diketahui tidak ada pendapat yang menyelisihinya.
Lalu, fatwa Sahabat, baik laki-kaki maupun perempuan, selama
tidak ada pendapat Sahabat lain yang berseberangan dengannya;
namun jika mereka mempunyai pendapat y^ng berbeda-beda,
maka i^ pSZ berhenti sejenak untuk menganalisis dan menentukan
pilihan. Referensi selanjutnya ialah fatwa para Tabi'in (generasi
setelah para Sahabat#a), lalu fatwa para Tabi'ut Tabi'in (generasi
setelah para Tabi'in), dan seterusnya. Setelah semua itu dilalui, baru-
lah ia beranjak kepada qiyas (analogi dengan hukum y^ng sudah
ada), istishbaab (berpegang kepada hukum sebelumnya), masblabab
(tinjauan maslahat dan mudharat), saddudz dzarii'ab (tindakan
preventi0, dan 'urf $<ebiasaan masyarakat).
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Adapun mengenai metode penyimpulan hukumnya, perrama-
tamalbnul Qayyim bersandar pada nash-nash yangada. Satu masalah
ditetapkan hukumnya dengan beberapa dalil. ra jtgamengungkapkan
pendapat-pendapat par^ ulama terdahulu dan memilih pendapat
yaagdidukung oleh dalil. Terkadang, ia menjelaskan sudut pandang
setiap pendapat, kemudian mengungkapkan dalil-dalil yang
dipakai oleh lawan pendap atnya, lantas menyang gahnya. Untuk
menjelaskan makna ayat, ia mengemukakan beberapa hadits yang
mendukung penafs ir anny a.

Meskipun demikian, Ibnul Qayyim tidak fanatik terhadap suatu
madzhab tertentu, tetapi ia melakukan upaya ijtihad dan mengajak
orang lain untuk berijtihad, mempergunakan daya nalar, tidak
mempersempit keluasan terkait hal itu, dan menyokong kebenaran
di mana saja kebenaran itu berada.

Di balik itu semua, Ibnul Qayyim berharap bisa menyelesaikan
perselisihan orang-orang Islam yang menyebabkan mereka lemah
dan terpecah belah. la juga berharap mereka dapat bersatu mengikuti
'aqidah salafus Shalih; karena menururnya, madzhab Salaf adalah
madzhab yang paling selamar.l2 Ia berharap agar dapat membawa
orang-orang Islam kepada keluwesan berpikir, menjauhi taklid, dan
mematahkan upaya orang-o rang yang mempermainkan agama. Ia
pun berharap agar pemahamanyangrepat dan sempurna terhadap
roh syari'at Islam yang fleksibel menjadi cahaya petunjuk yang
hakiki dalam menyikapi segala kondisi.

Ibnul Qayyim '+W, meninggal dunia menjelang pertengahan
malam Kamis, tanggal 13 Rajab 75L H. lenazah ulama besar ini
dishalatkan pada keesokan harinya di sebuah Masjid Jami', seusai
shalat Zhu,hur, kemudian di Masjid Jami' Jarrah.13 Kemudian,
jenazahnya dikebumikan di lokasi pemakaman bernama al-Bab ash-
Shagir. Pemakaman jenazahnya ini diiringi oleh kaum Muslimin
dalam jumlah besar.

12 Paling mengetahui dan paling bijaksana.
t3 Lihat Munaadamatul Athlaal ftlm. 371) karya Ibnu Badran.
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Ibnul Qayyim +E k r^p kali mengalami mimpi baik. Beberapa
waktu sebelum kematiannya, ia bermimpi bertemu dengan Syaikh
Taqiyyuddin (yaitu Ibnu Taimiyah) 4!i5 di dalam tidurnya. Ia
bertanya kepadanya mengenai kedudukannya saat itu; maka Ibnu
Taimiyah mengisyaratkan tentang ketinggian derajatnya di atas
sebagian para tokoh terkemuka, lalu beliau berkata: "sebentar lagi
kamu akan menemui kami. Sekarang, kamu masih berada pada
tingkatan Ibnu Khuzaimah {Y,."n

Demikianlah sekilas tentang riwayat hidup ulama yangmulia dan
reformis besar ini. Dan hal-hal rinci lainnya akan kita temui di antara
pembahsan kitab ini.

Saya memohon semoga Allah memberikanman{aat melalui buku
ini dan memberikan balasan yangterbaik kepada penulisnya. Semoga
Allah senantiasa memperteguh agama-Nya dan membimbing para
ulama lainnya yang seperti Ibnul Qayyim; juga para fuqaha yang
Allah kehendaki kebaikan untuk mereka dan yang ingin memberikan
manfaat dan bimbingan kepada umat mereka.

Tidak ada yang dapat memberikan taufik kepada kita selain
Allah. Kepada-Nya saja kita bertawakal, kepada-Nya pula kita ber-
serah diri, dan hanya kepada-Nya tempat kembali.

.orlrr.

'a Dikutip dari pernyataan Syaikh 'Abdurrahman al-'{7akil di dalam muqaddimah kitab I'laamul
Muwaqqi'iin (I/Abjad K-F{), yang dinukilkan dari Dzail Tbabaaqatil Hanaabihh @/a5O) karya
Ibnu Rajab al-Hanbali.
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,q,.,,.r;:, ffiid sungguh luar biaaa.

la bisa me4jadi tempat berlindung bagi orang [,tukmin maupun orang Musgrik

Terbukti bahua pengakuan terhadap keesaan Allah,

meskipun hanga sesaat dan ketika terdesak saja
dapat mengelamatkan orang-otang Musgrik dari malapetaka dunta,

&dangkan bagi orang gang beriman Mukmln,

tauhid akan mengelamatkan merBka dari malapetaka

dunia dan akhirat sekaligus.

Dengan memahami hikmah dan pelajaran di balik hakikat tauhid

seorang hamba akan mengadari ketidakmampuannua mengurus diri sendirl

Diringa hangalah makhluk gang penuh dengan kelemahan, dosa.

dan tidak sanggup berbuat apa-apa

Kesadaran inilah gang mengantarkannga pada salah safu hakikattauhid'

pengerahan segala-galanga kepada Allah

Karena Oialah semata gang [tlahaeempurna

lagi [,taha ilBmiliki segalanga



Ikhlas, Hanya Untuk Allah

Allah \iM berfirman:

{@ '*{;63r+*Lr.;, n"by
"Ddn tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanab
(perbendabaraan)nya. " (QS. Al-Hijr: 2 1)

Di antara mutiara hikmah yarTgterkandung dalam ayat ini yaitu
segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata.
Karena Dialah Yang Maha Memiliki perbendaharaan dan di rangan-
Nyalah kuncikunci semua perbendaharaan itu. Sehingga, meminta
kepada selain-Nya berarti meminta kepada makhluk yang tidak
mempunyai kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan.

Di dalam ayat yanglain, Allah \iH berfirman:

{@ #'4JJYLis}.
"dan sesungguhnya kepada Rabbmulab kesudahannya (segala sesuatu)."
(QS. An-Najm:42)

Ayat ini juga mengandung mutiara hikmah yang sangat dalam;
yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada
Allah dan tidak berhubungan dengan-Nya adalah semu dan sia-sia.
Sebab, keinginan seperti itu tidak mempunyai tujuan akhir sama
sekali, padahal, segala sesuatu pasti akan berujung kepada Allah.
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Semua urusan pasti berpulang kepada penciptaan-Nya, kehendak-
Nyr, hikmah-Nya, dan ilmu-Nya. Allah adalah puncak dari segala

tujuan dan keinginan. Mencintai sesuatu bukan karena-Nya akan
mengakibatkan keletihan dan siksa. Seluruh perbuatan yang tidak
ditujukan untuk-Nya akan sia-sia dan percuma. Setiap hati yang tidak
terkait dengan-Nya akan celaka, serta terhalang untuk mendapatkan

kebahagiaan dan keberuntungan.

Jadi, segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah
ffi sebagaimana dalam firman-Nya' { lt$6ir" il ;}, i$ $ "Dan

tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kamilab khazanabnya"
(QS. Al-Hijrz 2l). Dan semuayang diinginkan pun harus ditujukan
kepada Allah W sebagaimana firman-Nya, {wrAj ilyirlSb "Ddn

babwasanya kEada Rabbmulah kesudaban (segala sesuatu)" (QS. An-
Najm: 42) Atas dasar itu, tidak adayangpaling penting untuk dicari
selain Allah, dan tidak ada tujuan akhir selain kepada-Nya.

.orfrr.
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Ketaatan Kepada Allah Akan
Menentramkan Jiwa Dan Raga

1. Pentingnya Menautkan Hati Hanya Kepada Allah

Hikmah tauhid yarLgtersirat pada pembahasan sebelumnya ialah
hati tidak akan tenang, tenteram, dan damai kecuali dengan tersambung
dan sampai kepada A1lah. Kecintaan dan keinginan terhadap sesama

makhluk tidak boleh ditujukan kepada dzatnya. Karena, tidak ada

yangboleh diinginkan dan dicintai karena dzatnyakecuali Allah, dan

segala sesuatu pasti akan berpulang kepada-Nya. Mustahil jika segala

sesuatu berakhir kepada dua dzat berbeda, sebagaimana mustahilnya
penciptaan makhluk oleh d:ua dzat berbeda.

Maka itu, siapa saja yang kecintaan, keinginan, kehendak, dan ke-

taatannya ditujukan kepada selain Allah, niscaya semua itu akan sia-

sia dan lenyap begitu saja, bahkan orang tersebut akan ditinggalkan
oleh sesuatu yang paling dibutuhkarlnya. Sebaliknya, siapa sajayang
cinta, harapan, dan kecemasannya hanyaditujukan kepada Allah \H,
niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan,
kelezatan, keb ahagiaan, dan keberkahan dari-Nya.

2. Aturan di balik Perintah dan musibah

Seorang hamba Allah tidak akan terlepas dari perintah dan
musibah dariNya. Ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan,
pertolongan-Nya ketika menerima perintah sedangkan ketika
mendapatkan musib ah, iamembutuhkan uluran kasih sayang-Nya.
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Kasih sayang yang ia dapatkan ketika ditimpa musibah sebanding
dengan kadar perintah Allah yang dikerjakannya. Jika dia
melaksanakan perintah itu secara sempurna, lahir dan batin, niscaya
ia akan mendapatkan kasih sayang secara lahir dan batin. Akan
tetapi, jika perintah itu dilaksanakan dalam bentuk lahirnya saja,
tanpa mencakup hakikatnya, niscaya ia hanya akan memperoleh
kasih sayang secara lahiriah, namun sedikit sekali kasih sayang secara
batin yangdiraihnya

3. Kasih sayang secara batin

Apabila Anda bertanya: "seperti apakah kasih sayang secara batin
yangdiperoleh hamba ketika ditimpa musibah?" maka kami jelaskan
sebagai berikut. Kasih sayang secara batin adalah sesuatu yangakan
menciptakan ketenangan dan kedamaian, serta menghilangkan
keresahan, kegundahan, dan keluh kesah dari hati hamba ketika
tertimpa musibah.

Pada kondisi demikian, seorang hamba akan merendahkan diri
di hadapan Rabbnya dengan penuh rasa hina, memandang-Nya
dengan hatinya, dan bersimpuh kepada-Nya dengan segenap jiwanya.
Pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya
dari kepedihan deritanya. Keyakinar,.nya tentang kebaikan takdir
Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahit musibahnya. Ia pun
menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang-suka
atau tidak suka-mesti menjalani takdir Rabbnya. Jika ridha akan
hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keridhaan-Nya. Namun, jika
ia tidak ridha, maka kemurkaan-Nyalah yang akan diperolehnya.l

Kasih sayang secara batin ini merupakan buah dari mu'amalab
bathiniyab (keshalihan batin yang disebutkan sebelumnya). Semakin
shalih batinnya, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang
diperolehnya. Sebaliknya, semakin berkurang keshalihan batinnya,
maka semakin berkurang kasih sayang secara batin yangdiraihnya.

1 Hal ini sesuai dengan hadits riwayat at-Tirmidzi (no.2404) dan Ibnu Majah (no. 4031) dengan sanad
hasar inrya Allab;Dari Anas, Nabi {iS bersabda: "Sesungguhnya besarnya balasan sesuii dengan
besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, makiDia akan mengujinya. Siapa yang ridha
akan mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang benci akan mendapatkan keb-eniian-Nya."

Bab 1 - Aqidah dan Tauhid22



Hak-Hak Tauhid

Berbahagialah orang yangdapat menunaikan hak-hak Rabbnya.

Ia mengakui kebodohan dirinya, mengakui keburukan perbuatannya,
mengakui aib pribadinya, mengakui kelalaiannya dalam memenuhi
hak Al1ah, dan mengakui kezhalimannya di dalam interaksi antar

sesamanya. Sehingga, jika Allah \99 menghukumnya di dunia karena

dosa-dosa ny a, ia sadar benar bahwa hukuman itu semata -mata karena

keadilan-Nyr. Adapun jika Allah tidak menghukumnya karena
dosa-dosa tersebut, maka ia |uga menyadari bahwa itu semata-mata

karena kemurahan-Nya.

Orang itu juga menyadari bahwa kebaikan yang diperbuatnya
semata-mata adalah karunia dan sedekah (anugerah) dari-Nya. Jika
Allah menerima amalnya itu, maka yang demikian merupakan
karunia dan sedekah yang lain lagi untuknya; sedangkan jika Allah
menolaknya, ia menganggap (kualitas) amalnya itu memang belum
patut ditujukan kepada-Nya.

Apabila orang itu melakukan suatu perbuatan dosa, hal itu
diyakininya sebagai akibat jauhnya ia dari Rabbnya sehingga

Dia mengabaikannya dan tidak menjaganyalagi. Orang tersebut
menyadari bahwa semua itu merupakan salah satu Perwujudan
keadilan Allah bagi dirinya, sehingga ia pun merasa butuh terhadap

Rabbnya dan merasa telah menzhalimi diri sendiri. Kalaupun Allah
mengampuni dosanya, maka itu semata-mata karena kebaikan dan

kemurahan-Nya.
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Inti permasalahan ini: "Hamba yang mampu menunaikan
hak-hak Rabbnya akan memandang Rabbnya selalu berbuat baik
kepadanya; dan sebaliknya, ia memandang dirinya selalu berbuat
buruk, lalai, dan suka menyepelekan. Dengan perspektif tersebut,
dia menyadari bahwa segala hal yang membahagiakannya semata-
mata merupakan karunia dan kebaikan dari Rabbnya, sedangkan
segala hal yang menyedihkannya tidak lain karena dosa-dosanya
dan itulah wujud keadilan Allah terhadap dirinya."

Dengan sikap seperti itu, apabila hamba yar.g mencintai Allah
melihat orang-orang yang mereka cintai meninggal, dia akan
berdo'a: "semoga Allah memberikan anugerah kepada roh-roh yang
menghuni jasad-jasanya." Demikian pula seorang y4ng dikasihi Allah;
meskipun jasadnya telah bertahun-tahun berkalang tanah, ia akan
mengingat betapa indahnya (buah) ketaatann y a kepada Rabbnya di
dunia. Dia juga akan mengingat kasih sayang-Nya kepada dirinya,
serta mengingat rahmat dan anugerah-Nya kepada roh yang dahulu
mendiami tubuh yargtelah hancur itu.

.ooloo.
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Kitab Allah Yang Tersurat
Dan Kitab Allah Yang Terlihat

Di dalam al-Qur-an, Allah lH memerintahkan para hamba'Nya
untuk mengenal diri-Nya (ma'rifutullah) melalui dua cara. Pertama:

dengan memperhatikan hasil-hasil perbuatan A11ah.2 Kedua: dengan

merenun gi dan mentadaburi ay at-^y at-Nyr. Car a y angPertama terkait
dengan apa yangterlihat (alam semesta), sedangkan caru yang kedua

terkait dengan ayat yarLgterdengar (tertulis) dan dapat dipahami.

Car a ma' rifat ullab y ang pertama disebutkan dalam firman-Nya:

"* 6i qitt;)q$ S1tq,tr{6,;$ii +iAi *eiyy
{@ J"6it'q#c

"sesunggubnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam
dan siang, kapal ydng berlayar di laut dengan (muatan) yang ber-

manfaat bagi manu.sla. " (QS. Al-Baqarah: 164)

{ r.lr tI J-t'i*S )qrt; gi 4iq) "i*ti o. i{11 $ 1SLY
"sesunggubnya dalam pencipt;aan langit dan bumi, dan pergantian
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allab) bagi orang
yang berakal." (QS. Ali 'Imran: 190)

Dan masih banyak ayat semacam ini di dalam al-Qur-an.

2 Yang dimaksud hasil perbuatan Allah adalah segala jenis ciptaan-Nya dan semua yang ada di dunia.
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Bentuk ma'rifutullab y ang kedua disebutkan dalam firman-Nya:

{@ 2,,fii'bfi'iiff }
"Maka tidakkab mereka menghayati (mendalami) al-Qur-ani" (QS.
An-Nisaa':82)

"Makatid.akkahmerekamenghayarrrrr:Y^j*rf;Jlt
Mu'minuun: 68)

( @ 4{)i rii$. lrfi ,rlL;$ i{-y
"Kitab (al-Qur-an) ydng Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar
mereka mengbayati ayat-ayatnyd." (QS. Shad: 29)

Dan banyak ayat lain yang semisal dengannya di dalam al-Qur-
an. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatan-per-
buatan-Nya; dan, perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifat-
Nyr. Apabila dilogikakan, suatu ciptaan pasti menunjukkan adanya
perbuatan; dan perbuatan itu pasti menuntut adanya eksistensi,
kemampuan, kehendak, dan ilmu yang dimiliki pelakunya
(Allah\H). Sebab, mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikbtiari3
(manasuka) muncul dari dzatyangtiada; atau muncul dari dzatyang
ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu, dan tidak
berkehendak.

Hasil perbuatan Allah yang mengandung keunikan berbeda
antara satu dan lainnya menunjukkan adanya "kehendak" pada diri-
Nyr; dan bahwa perbuatan-Nya tidak terjadi secara spontan, yaitu
hanya sekali dan tidak berulang-ulang.

Hasil perbuatan Allah yang mengandung banyak maslahat,
hikmah, dan tujuan-tujuan terpuji menunjukkan kebijaksanaan-Nya.

3 Perbuatan yang dilakukan kapan pun dan bagaimana pun sepeni yang diinginkan pelakunya.

Bab 'l - Aqidah dan Tauhid7n



Hasil perbuatan Allah yang me-
ngandung manfaat, ibsan, dan kebaikan
menunjukkan kasih sayang-Nya.

Hasil perbuatan Allah berupa adzab

dan hukuman menunjukkan murka-
Nyr.

Hasil perbuatan Allah yang me-
gandung pemuliaan terhadap hamba,
kedekatan dengannya, dan pertolongan
kepadanya menunjukkan cinta-Nya.

Hasil perbuatan Allah yang me-
ngandung penghinaan dan penelantaran
menunjukkan kebencian-Nya.

Hasil perbuatan Allah yang meng-

gambarkan permulaan terciptanya
sesuatu dalam keadaan sangat kurang
dan lemah, kemudian berkembang menjadi sempurna, hingga
akhirnya ciptaan itu menemui aialnya menunjukkan bahwa hari
kebangkitan ftiamat) itu pasti akan terjadi.

Hasil perbuatan Allah yangmenggambarkan perihal dunia flora
dan fauna dan proses perputaran air (siklus hujan) menunjukkan
bahwa hari kebangkitan tersebut bukanlah sesuatu yatgmustahil.

Hasil perbuatan Allah yan1 menunjukkan jejak rahmat dan

nikmat pada makhluk menunjukkan kebenaran diutusnya para Nabi.

Hasil perbuatan Allah yarLg menggambarkan adany a kesempur-
naan, yangseandainya kesempurnaan itu tidak diberikan menyebab-

kan sesuatu menjadi kurang; menunjukkan bahwa Allah Sang pem-

beri kesempurnaan lebih berhak menyandang sifat sempurna itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, semua hasil perbuatan Allah
merupakan dalil paling kuat dalam menunjukkan adanya sifat-sifat

Allah dan dalam menegaskan kebenaran beritayang dibawa oleh
para Rasul tentang diri-Nya.

likn seorang hamb a menj adi-

kan dirinya shalih secara

lahir danbatin, nkcaya ia

akan mend ap atkan lcasih

say ang Allah s ecara lahir
danbatinpula.Dengan
kasih say ang Allah s ecart

batin, setnua ujian dan

musibah akan dapat ia lalui

d engan p enuh ket e gar an.

Seb ab, ia sailar b enar b ahw a

fusih say ang Allah di b alik
s efiiu a mu sib ahny a telah

meny ib ulckan diriny a dari
kepedihan deritanya.
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Semua hasil perbuatan itu membuktikan kebenaran ayat-ayat al-

Qur-an, sekaligus menjadi dalil bagi keberadaan Allah.

Allah \iM berfirman:

{@ &Lf il #'6 6 6 -o; o6-ii o-W); kfr *
"Kami akan memperlibatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran)
Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga
jelaslah bagi mereka bahuta al-Qur-an itu adalab benar." (QS.
Fushshilat: 53)

Ayat ini menerangkan bahwa al-Qur-an itu benar-benar berasal
dari Allah'iH dan bahwa Allah pasti akan memperlihatkan kepada
manusia sebagian dari ayat-ayat yang terlihat (kejadian di alam
semesta) untuk membuktikan bahwasanya ayat-ayat-Nya yang
tersurat (al-Qur-an) adalah benar. Di akhir ayatini,Allah menyatakan
bahwa kesaksian-Ny" atas kebe rLara;n al-Qur-an-selain dengan
menunjukkan tanda-tanda kebesarannya tersebur-merupakan dalil
yangmenegaskan akan kebenaran Rasul-Nya.

Ayat-ayat yang ada di alam semesta menjadi saksi yang mem-
buktikan kebenaran Allah; dan Allah menjadi saksi yang mem-
buktikan kebenaran Muham mad M yang membaw a ayat-ayat-
Nyr. Dengan demikian, Allah adala,h saksi dan yang mendapatkan
persaksian; bukti sekaligus yangdibuktikan. Dengan kata lain, Dia
adalah bukti yangmembuktikan diri-Nya sendiri.

Seorang bijak pernah berkata: "Bagaimana aku mencari bukti
kebenaran Allah, sedangkan Dia sendiri adalah bukti atas segala
sesuatu? Bukti apa pun yafigkucari, eksistensi-Nya lebih jelas daripada
bukti itu sendiri!"

Oleh karena itu, para Rasul berkata kepada kaum mereka:

{@ 3rt;{.6;iI;56}
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"Berkata Rasul-Rasul mereka: 'Apakab ada keragu-raguan terhadap

Allah.'" (QS. Ibrahim: 10)

sungguh, Allah lebih dikenal daripada segala yangdikenal, lebih
jelas daripada semua bukti penjelas. Bahkan pada hakikatnya, segala

sesuatu dikenal karena Dia, sekalipun (secara lahiriah) Dia dikenal

melalui segala ciptaan-Nya, yakni dengan cata Penalaran terhadap

perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan-Nya atas sesuatu

tersebut.

.oofro.
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lyla' rifatullah Melalui Kei ndahan-Nya

Di antara bentuk ma'rifatullah yang paling tinggi adalah
ma'rifatullah dengan mengerahui keindahan-Ny a. Ma'rifar seperti
ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang rerrentu karena, umumnya,
manusia mengenal Allah melalui salah satu sifat-Nyr. Dan Orang
yangpaling sempurna ma'rifat-nya kepada Allah adalah orang yarLg
mengenal-Ny, dengan mengatahui kesempurnaan-Nya, keagungan-
Nyr, dan keindahan-Nya.

l. Memahami keindahan Allah

Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah.
Seandainya Anda membayangkan semua makhluk mempunyai
keindahan yangsama seperti makhluk terindah di dunia, lalu Anda
membandingkan keindahan lahir dan batin mereka semuanya dengan
keindahan Allah ffi, niscaya keindahan makhluk-makhluk itu tidak
ada nilainya sama sekali. Bahkan, perbandingan antara sinar lentera
yang redup dan sinar matahari yangmemancar kuat sekali pun tidak
bisa mewakili perbedaan keindahan antarakeduanya.

Keindahan Allah cukup ditunjukkan bahwa seandainya hijab
dibuka dari wajah-Ny", niscaya sinar kemuliaan-Ny, akan membakar
semua makhluk yang terlihat hingga akhir pandangan-Nya (yakni
akan membakar semua ciptaan-Nya).a

a Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Shahiih Muslim (ro.293), yakni riwayat dari Abu Musa al-
Asy'ari.
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Keindahaan Allah cukup dijelaskan bahwa karena segala

keindahan, baik lahir maupun batin, juga di dunia dan di akhirat,
semua itu berasal dari ciptaan-Nya. Lantas bagaimanakiranya
keindahan Dzat yangtelah menciptakan segala keindahan tersebut?

Keindahaan Allah cukup digambarkan bahwa karena Dialah yarLg

memiliki semua kemuliaan, kekuatan, kemurahan hati, kebaikan,

ilmu, dan keutamaan. Bahkan karena cahaya wajah-Nya, semua

kegelapan menj adi terang benderang; sebagaim ana yangdigambarkan

Nabi ffi dalam do'anyaketika beliau dilempari batu di Tha'if:

rllitr ;i #L iyaS,,iuiAt {' u;i iit as, *\ti >>
-J(_

((

"Aku mohon perlindungan dengan cahaya wajah-Mu yarTg telah

membuat semua kegelapan bersinar karenanya dan yang menjadikan

unrsan dunia dan akhirat menjadi baik."5

'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Di sisi Rabbmu tidak ada istilah

malam dan siang. Karena semua cahayayangadadtlangit dan di bumi

berasal dari cahaya wajah-Nya."6

Allah W adalah cahaya semua langit dan bumi. Pada hari Kiamat

kelak, hari penegakan keadilan, bumi akan bersinar dengan cahaya-Nya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam as-Siirab P./72_lbrru Hisyam);.juga ath-Thabari dalam

TaarikLnya gI/344), dengan 
'sanad 

mursaL Ath-Thabrani meriwayatkanyl !a!y -al-.J<abyl
(188-sebagian darijuz xII; dalam Kitab "ad-Du'aa'" (no. 1036) dari'Abdullah binJa'far. Di
irl"- ..nr"drry, t.rd.p"t p.ii*"yrt"t 'an'anah (tanpa penyebutan periwayatan secara J*g.tl"g)
Ibnu Ishaq, ,".t rrgk"" a, .d"lah seorang mudatlis (pe;;i yang nrka menl,lqarkan sanad hadfusi;

sebagaimana yan*g dijelaskan oleh al-Haitsami di dalam al-Majmaa'_S.I/35)..Hadits tersebut
jrrga"me.rrp,rnyai"sanad lain-yang berstatus mryrsallpala riwayat afpiihSi dalam Dalaa-ilun
'Nibu-wah (i/415) dari az-Zuhrl Deng"r, demikian, hadits tersebut tidak shahih.

HR. Ath-Thabrani dalam al-Mijamul Kabiir (no.8886) dan '[Jtsman ad-Darimi dalam ar-Radd
,alaa 

Bisyr al-Muraysy (no. a49-bab " Aqaa;idus Salaf") dengan sanad-yang di dalamnya terdapat

ebu 'RLdissalam,'perawi yang majbul (iidak diketahui perihalnya*), sebagaimana dinyatakan
oleh al-Haitsami di dalam al'Majtnaa' $/85).

Penulis (Ibnul Qayyim) menambahkan penisbatannya dalam ljtimaa'ul Juy.u.usy al-Islaamiyyab

ftlm. 45) k.p.dr rihlfhabrani di dalam kiib as-Sunnab. Barangkaii sanad itu diriwayatkan melalui
jd.r, y"r,g Lin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menshalihkannya dalam W*,ly',:! F1tyw.a1

ivrzlig.i.s.lum menyebutkan redaksi haditsnya, Syaikh airl5 berkomentar: "Hadits ini telah

ditetapkan dari Ibnu Mas'ud ...."

.t})\3
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Salah satu nama Allah yangtermasuk Asma-ul Flusna adalah Al-
tamiil (Yrrrg Maha Indah). Seperti itulah ymgdisebutkan dalam kitab
ash-Shabiih,T bahwa Nabi gS, bersabda:

tt.iu+r '-{i..tj.lhtU>l
"Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan."

Keindahan Allah sendiri terdiri aras empat tingkatan: indah Dzat-
Nyr, indah sifat-Nya, indah perbuatan-Nyr, dan indah asma (nama-
nama)-Nya. Maka iru, semua nama Allah itu baik; semua sifat-Nya
sempurna; dan semua perbuatan-Ny. penuh hikmah, maslahat,
keadilan, dan rahmat.

Adapun keindahanDzat Allah dan segala yang berhubungan
dengan dzat-Nya, hal tersebut tidak bisa dijangkau dan diketahui oleh
selain-Nya. Semua makhluk hanyabisa mengetahui sebatas penjelasan
yang Dia anugerahkan kepada sebagian hamba (Rasul)-Nya. Sebab,
keindahan DzatAllah itu tidak dapat dilihat oleh selain-Nyr; rerrurup
oleh pakaian kemuliaan dan kain keagungan-Nya sebagaimana sabda
Rasulullah ffi dalam sebuah hadits qudsi:

( t t3yi;;Ag O-\stlUlf-i\ ll
"Kebesaran adalah pakaian atas-Ku dan keagungan adalah pakaian
bawah-Ku."8

Mengingat sifat kibriya'(kebesaran) itu lebih agung dan lebih
luas dari sifat yang lainnya, maka sifat itu panras diibaratkan
dengan pakaian. Allah itu Mahabesar lagi Mahaluhur, dan Dia Yang
Mahatinggi lagi Mahaagung.

Ibnu'Abbas pernah mengungkapkan: "Dzat Allah ditutupi oleh
sifat-sifat-Nyr, dan sifat-sifat-Nya ditutupi oleh perbuatan-Nya!"

7 Sbabiib Muslim (no.91), dari Ibnu Mx'ud.8 Diriwayatkan oleh Ahmad W248,376, 427, 442), Abu Dawud (no. 4090), dan Ibnu Majah (no.
2L74) dari Abu Hurairah, dengan sanad shahih. Ia diriwayatkan pula secara m.arfu'di daiam
Shabiib Maslim (r,o. 2620) dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dengan-matan yang sama.
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Lantas, bagaimana menurut Anda keindahan Fbng ada di balik
tabir sifat-sifat kesempurnaan, serta yang ada di balik tabir sifat
keagungan dan kemuliaan itu? Dari sinilah kita dapat memahami
sebagian dari makna keindahan Dzat-Nya.

2. Jenfang Ma'rifatullab

Ma'rifatullah seoranghamba dapat meningkat dari ma'rifut afaal
(mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan-Nya) ke ma'rifat
sbifuat (mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat-Nyr). Dan dari
ma'rifat shifaat meningkatke rna'rifut dzaat (mengenal Allah dengan
mengenal Dzat-Nya). Apabila seorang hamba telah mengetahui
keindahan perbuatan-perbuatan Allah, maka pengetahuan itu
akan menunjukkan kepadanya tentang keindahan sifat-sifat Allah;
dan pengetahuannya tentang keindahan sifat-sifat tersebut akan
memberinya petunjuk kepada keindah an D zat Allah.

Atas dasar itu, jelaslah sudah bahwa segala pujian hanya milik
Allah. Tidak satu pun dari makhluk-Nya yang mampu meng-
hitung (menentukan) pujian yang pantas untuk-Nya, sebab hanya
Allahlah yarrg mengetahui pujian seperti apa yang pantas bagi diri-
Nyr. Dialah W yang berhak untuk disembah karena Dzat-Nya,
dicintai karena Dzat-Nya, dan disyukuri kerena Dzat-Nya. Dia
pun mencintai, memuji, dan menyanjung diri-Nya. Kecintaan-
Nya terhadap diri-Ny., pujian, dan sanjungan-Nya hanya kepada
diri-Nya, serta pengesaan-Ny, hanya untuk diri-Nya, semua itu
merupakan hakikat pujian, sanjungan, cinta, dan tauhid yang
sesungguhnya.

Hanya Allah yangmengetahui pujian yangpantas bagi diri-Nya,
tentunya melebihi pujian makhluk kepada-Nya. Allah W mencintai
sifat-sifat dan perbuatan-Nya sebagaimana Dia mencintai Dzat-Nya
sendiri. Semua perbuatan-Ny. adalah baik dan dicintai. Bahkan,
sekalipun di antara hasil ciptaan-Nya adayang dibenci-Nya, tetapi
tidak ada satu pun hakikat perbuatan-Nya yangDia benci.
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Di alam ini, pada hakikatnya tidak ada satu pun yang boleh dicintai
dan dipuji karena dzatnyaselain Allah \H. Kecintaan terhadap sesuatu

selain Allah dapat dibenarkan jika dibangun atas kecintaan kepada

Allah. Tetapi jika tidak demikian, sungguh itu adalah kecintaan yang
keliru dan sia-sia.

Seperti itulah hakikat ilahiah; Ilah Yang Haq adalah Ilah yang
dicintai dan dipuji karena Dzat-Nya. Renungkan apabila kebaikan-
Nyr, anugerah nikmat-Nya, sifat santun-Nya, pemberian maaf.-

Ny., pengampunan-Nya, belas kasih-Nya, dan rahmat-Nya; semua

itu disertakan bersama Dzat-Nya, tentu Dia semakin berhak untuk
mendapatkan cinta dan pujian tersebut.

Hamba harus meyakini bahwa sesungguhnyadada ilah (yang

Hrq) selain Allah. Dengan itu, ia mampu mencintai dan memuji-Nya
karena Dzat dan kesempurnaan-Nya.Ia pun harus meyakini bahwa

sebenarnya tidak ada yang dapat berbuat baik dengan memberikan
segala macam nikmat, lahir maupun batin, kecuali Allah. Sehingga,

hamba itu akan mencintai Allah karena kebaikan dan anugerah
nikmat-Nya, lalu memuji-Nya atas nikmat yang dilimpahkan
kepadanya. Jadi, ia dapat mencintai-Nya karena dua hal tersebut
(karena Dzat dan anugerah-Nya).

Tidak adanyasesuatu yangserupa dengan Allah, karenanya tidak
ada kecintaan seperti rasa cinta kepada-Nya. Cinta yang disertai
ketundukan atau kepatuhan merupakan hakikat 'ubudiyyab (ibadah

dan penghambaan), yangmerupakan tujuan diciptakannya makhluk.e
' U bu di1ry ah adalah puncak kecintaan y arLgdisenai puncak p erendahan

diri, kare nanya, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah \ffi .

Menyekutukan Allah dalam hal ini adalah kemusyrikan yang tidak
akan diampuni, bahkan Dia tidak akan menerima amal pelakunya.

3. LJnsur-unsur dalam puiian

Pujian kepada Allah mengandung dua unsur pokok: (1) peng-

ungkapan segala sanjungan dan sifat-sifat sempurna-Nya dan (2)

e Guru oenulis. vaitu al-Imam Svaikhul Islam Ibnu Taimivah, men)"usun sebuah buku terkait
pembalrasan ini, dengan j:udruJ a[-'Ltbuudiyyah. Kitab itu telih dicetak'dengan tahqiq saya.
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kecintaan kepada-Nya berdasarkan segala bentuk pujian dan sifat
sempurna itu. Siapa sqa yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan
orang lain tanpa memiliki rasa cinta kepadanya, maka orang itu
belum bisa dikatakan telah memujinya. Begitu pula sebaliknya, siapa

saja yang mencintai seseorang tanpa mengungkapkan kebaikan-
kebaikannya maka ia pun belum bisa dikatakan telah memujinya. Ia
baru dikatakan memuji seseorang apabila telah menggabungkan dua
hal pokok tersebut.

Allah \H memuji diri-Nya sendiri. Dia juga memuji diri-Nya
melalui lisan Para Malaikat, para Nabi, para Rasul, dan para hamba-
Nya yang beriman. Dengan dua cara inilah Allah memuji diri-
Nyr. Pujian mereka kepada-Nya terjadi atas kehendak, izin, dan
penciptaan-Nya. Dialah yang menjadikan seseorang memuji-Nya;
menjadikannya sebagai Muslim; mengerjakan shalat; dan bertaubat.
Dari Allah semata bermula segala nikmat dan hanya kepada-Nya
berakhir segalanya. Dengan kata lain, segala nikmat itu bermula
dengan puji-Nya dan berujung dengan puji-Nya pula.

Allahlah yang mengilhamkan hamba-Nya untuk bertaubat
kepada-Nya, dan Dia sangat bergembira dengan taubat hamba-Nya
itu, meskipun taubat hamba itu tidak lepas dari karunia dan ke-
murahan-Ny.. Allahlah yang mengilhamkan ketaatan dalam diri
hamba-Nya dan Dia pula yang membantunya melakukannya, lalu
membalasnya dengan pahala; dan semua itu tidak lepas dari karunia
dan kemurahan-Nya.

Allah \H sama sekali tidak membutuhkan apa pun dari semua
makhluk-Ny", sebaliknya, semua makhluk pasti butuh kepada-Nyr.
Seorang hamb a butuh kep ada Allah-ka r ena D zat-Nya-dalam meniti
jalan untuk menggapai suatu tujuan. Pasalnya, apa pun yangtidak
ditetapkan-Ny, pasti tidak akan pernah ada. Demikian pula, apa pun
yang tidak ditujukan untuk-Nya niscaya tidak akan memberikan
manfaat apa-apa.

Fawaidul Fawaid
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Perhiasan Yang Halal

l. Keindahan di hadapan Allah

Rasulullah ffi bersabda:lo

tt iu.lr ,r4- k littSl ll
"sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." (HR.
Muslim)

Keindahan yang disebutkan dalam hadits ini tidak hanya terkait
dengan keindahan lahiriah yangditanyakan Sahabat kepada beliau,
tetapi ia jlga mencakup keindahan segala sesuatu secara umum.
Konteks seperti ini dinyatakan juga dalam hadits lain:

(( .altwlt,r"1,i#iill,il ))
"sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. " 1 1

Dalam kitab Sbahiib Muslimjuga disebutkan:

ei'r ,il ))
10 Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu.
1' Diriwayatkan oleh at-Tirmi&i(no.2799),IbnuAbidDutyadabmMakaaimulAhbhaq (no. 8), al-

Bazzar dalam Musnad-nya (5L/ M*nad Sa'ad), LbuYa'la (no.790,791), dan Ibnu Hibban dalam al-
Majruuhiin A,/279).Ibnul Jauzi, dalam al-'Ilaahil Muunaabiah p./223-224), menegaskan: "Hadits
ini tidak shahih." At-Tirmidzi menjelaskan kelemahan hadits tersebut di dalam Sunan-nya. Ll-
Hafizhlbnu Hajar menyatakan dalamal-Matbaalibul'Aaliyah @/257): "Dalam sanadnya terdapat
Khalid bin Ilyas; riwayatnya dha'if." Menurut saya, ucapan Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang
lain, yakni at-Taqriib Q./211): 'Matruuhul hadilts (haditsnya tidak diterimaf ,'adalah lebih shahih
sehingga derajat hadits ini adalah dha'if jiddan (lemah sekalif."

((\.*{tjAiW
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"sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang
baik." (HR. Muslim)l2

Disebutkan di dalam kitab as-Sunanl3:

(( .s+:i,y e-t ji aj- 5,-1.J-4ill,il ))

"sesungguhnya Allah itu suka melihat nikmat yang Dia berikan
kepada hamba-Nya- "

Masih di dalam kitab as-Sunan,ta disebutkan satu riwayat dari al-

Ahwash al-Jusyami, ia berkata: "Nabi pernah melihatku memakai
pakaian lusuh, lantas beliau bertanya: 'Bukankah kamu mempunyai
harta?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah jenis

hartamu itu?' Aku menjawab: 'Dari semua jenis unta dan kambing.'
Kemudian, beliau bersabda:

(( a{L'^Z\5')'e*-}kl>
'Hendaklah nikmat dan kemuliaan-Nya kepadamu itu diperlihat-
I rrt
Kan.

Allah senang melihat wujud nikmat yang diberikan kepada
hamba-Nya. Sebab, memperlihatkan nikmat Allah merupakan salah

satu keindahanyangdicintai-Nya dan sekaligus bentuk syukur hamba

atas nikmat yangdiberikan kepadanya. Dan syukurnya itu merupakan
keindahan batin. Dengan kata lain, Allah senang melihat keindahan
lahir, yaitu wujud nikmat-Nya yangdiberikan kepada hamba-Nya,
dan keindahan batin berupa rasa syukur hamba kepada-Nya.

Oleh sebab kecintaan-Ny, pada keindahan, Allah EH menurunkan
pakaian dan perhiasan kepada para hamba-Nya untuk memperindah

t2

l3
HR. Muslim (no. 1015) dari Abu Hurairah.
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no.2l8), ath-Thayalisi (no.2261), Ahmad (no. 678), Ibnu Abid
Dunya dahm asy-Syukr (no. 51) dar at-Taauadhu' (no. 157), Tammam dalam al-Fautaa-id (1034/
sesuai urutan), dan al-Hakim [V/135)-ia menyatakan shahih-dari 'Amr bin Syu'aib, dari
ayrhnya, dari kakeknya. Al-Mundziri berkata dalam kitab at-Targhiib III/142)t "Para perawi
yang menisbatkan riwayat kepada 'Amr termasuk perawi yang dijadikan hujjab (dalil) di dalam
ash-Shahiih. Oleh karena itu, sanad hadits ini hasan."
HR. An-Nasa-i (no. 5238), Abu Dawud (no. 4063), Ahmad [JJ/473 dan 474), dan al-Hakim
(IVl180 dengan sanad shahih.
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penampilan lahir mereka, serta pakaian takwa untuk memperindah
batin mereka. Dan seperti itulah yar'g Allah ffi isyaratkan dalam
firman-Nya:

"lV'ahai anak cucu Adant., sesunggubnya Kami telab menyediakan
pakaian untuk, menutupi d.urd,tntu dan untuk perbiasan bagimu.
Tetapi pakaian takwa, itulab ydng lebib baik. Demikianlab sebagian
tanda-tanda kekuasaan Allab mudab-mudahan mereka ingat" (QS.
Al-A'raaf:26)

Allah Wjuga berfirman mengenai penduduk Surga:

'^L W q #, @ yi, Iji, ;#i A i{t i ri'#;, y
{@ oi"

"Maka Allab melindungi mereka dari kesusaban bari itu, dan
memberikan kepada mereha h,eceriaan dan kegembiraan. Dan Dia
memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya Berupa) surgd.

dan (pakaian) sutera." (QS. Al-Insaan: ll-12)

Pada ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah memperindah wajah
mereka dengan keceriaan, memperindah batin mereka dengan
kegembiraan, dan memperindah tubuh mereka dengan sutra.

Selain mencintai keindahan tutur kata, perbuatan, pakaian,
dan penampilan; Allah juga membenci perkataan buruk, perbuatan
buruk, pakaian buruk, dan penampilan yang buruk. Dia membenci
sesuatu yangburuk dan pelaku keburukan, dan sebaliknya, mencintai
keindahan dan penyandang keindahan.

2. Meluruskan cara pandang terhadap keindahan

Ada dua kelompok yang keliru dalam memahami konsep
keindahan pada hadits di atas sehingga mereka tersesat.
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Kelompok pertam a merTy atakan : " Se g ala y ang diciptakan Allah
itu indah. Dia mencintai segala yang Dia ciptakan. Maka kita pun
harus mencintai seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu, kami tidak
membenci sedikit pun apa-apayangdiciptakan Allah." Mereka juga

mengatakan: "Siapa sala yang memahami bahwa seluruh makhluk
yang ada di alam semesta berasal dari ciptaan-Nya, niscaya ia akan

melihat semuanya begitu indah." Salah seorang penya'ir dari kalangan

mereka mengatakan:

apabila Anda memerhatikan alam ini,
segala yang ada di dalamnya akan terlibat indab

Orang-orang tersebut berdalil dengan firman Allah \H :

{@ 
"r$-rd,tr'6"i'iy

"Yang memp erindab segala sesuatu y ang Dia ciptakan. " (QS.As-Saj dah: 7)

Juga dengan firman Allah lH :

"(Itulab) ciptaan Allah ya.ng lnencipta dengan sernpurna segala sesLtdtu."

(QS. An-Naml: 88)

Dan, firman Allah \H :

{@'?fiq#i*-t6;ey
"Tidak akan kamu libat sesuatu ydng tidak seimbang pada ciptaan
Rabb Yang Maha Pengasih." (QS. Al-Mulk: 3)

Menurut mereka, orang y^ngsesungguhnya mengenal Allah
adalah orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa semua
yang ada di alam ini indah tanpa terkecuali. Ia tidak akan melihat
adanya kejelekan ata:u cacat di alam ini.

Orang-orang yang masuk dalam kelompok pertama ini tidak
memiliki rasa cemburu karena Allah. Dia tidak akan membenci

{@ r{'k'Gi\c;\ifi&y

Fawaidul Fawaid 39



dan memusuhi (musuh Allah) karena Allah. Dia tidak mengingkari
kemunkaran, tidak meyakini ada kewajiban jihad di jalan Allah dan
tidak menegakkan hukum-hukum-Nya.

Mereka melihat bahwa keindahan fisik laki-laki dan perempuan
adalah salah satu keindahanyangdicintai Allah. Akibatnya, mereka
beribadah dengan kefasikan mereka, bahkan ada di antar^mereka yang
sangat ekstrem hingga menganggap bahwa ilah atau sembahannya
menampakkan diri melalui keindahan fisik itu dan menyatu di
dalamnya.

Jika dia seorang penganut Panteisme (paham menyatunya Tuhan
dengan alam semesta), ia akan menyatakan bahwa yangdemikian itu
merupakan salah satu ekspresi atau perwujudan Tuhan. Dan, mereka
menamainya dengan manifestasi keindahan!

Kelompok kedua berpendapat sebaliknya; mereka menyatakan
bahwasanya Allah lH mencela keindahan bentuk, yakni kesempurnaan
perawakan dan fisik. Kelompok ini berdalil dengan firman Allah
tentang orang-orang munafik:

(@?it\AW"e.t\1'L5y
"Ddn apabila engkau melihat mereka, tubub mereka rnengd.gurnkanmu.
(QS. Al-Munaafiquun: 4)

Dan, firman-Nya:

(@ $$$\iAiiis#ffi"5y
"Dan berapa banyak u//td.t (yong ingkar) yang telah Kami binasakan
sebelum mereka, padabal mereka lebih bagus perkakas rumab td.ngganyrt,

dan (ebih sedap) dipandang rnatd." (QS. Maryam:74)

Dan yang dimaksud 46;i6 F ialah dalam hal harta dan penampilan
luar mereka. Dan menurut al-Hasan, maksudnya adalah rupa-rupa
mereka.15

t5 Tafsiir lbnu Kaxir ('I/252-253).
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Selain itu, mereka juga berdalil dengan riwayat dalam kitab
Sbabiib Muslim,t6 bahwa Nabi ffi bersabda:

A:# ilXu;Y: Ht;is €* itX 'i alrr 5t ll
K'pu-it

"sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi
Dia hanya memandang hati dan amal perbuatan kalian."

Mereka berkomentar terhadap hadits di atas: "Sudah dimaklumi
bahwa yar,g dinafikan oleh Nabi ffi dalam hadits ini bukanlah
pandangan mata Allah, melainkan pandangan cinta-Nya.

Mereka juga berargumen: "Allah W mengharamkan kita memakai
pakaian sutra, perhiasan emas, juga bejana emas dan perak, padahal

dua benda tersebut termasuk benda yangpaling indah di dunia."

Dt ayat lain, Allah W berfirman:

"ff$- $if l#'r;) e65 =2(;i/C, lLASiL:# {j }
{@}-

"Dd.n janganlab engkau tujukan pandangan rnd,td,nt.u kepada ke-

nikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari
mereka, (sebaga) bunga kebi.dupan dunia agar Kami uji mereka dengan

(kesenangan) itu." (QS. Thaha: 131)

Dan di dalam sebuah hadits juga disebutkan:

(( e(;jt &iir+tr ))
"Berpakaian lusuh (sederhana) adalah sebagian dari iman."l7

t6 Shahiih Muslim (no.2564).
17 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 4118), al-Hakim Q./9), dan Abu Dawud (no. 4161) dari Abu

Umamah. Hadits ini diriwayatkan melalui beberapa jalur yang antara satu dengan yang lainnya
saling menguatkan. Syaikh al-Albani telah membahas permasalahan ini secara panjang lebar di
dalam kitabnya, asb-Shabiihah (no.3a\; lihadah referensi tersebut.
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Allah juga mencela orang-orang yang bersikap berlebihan.
Sementara, sikap berlebihan tidak hanya terkait hal makanan dan
minuman, tetapi juga bisa terjadi dalam hal pakaian.

Untuk meluruskan dua pendapat yangkontradiktif ini, kita perlu
memahami bahwasanya keindahan rupa, pakaian, dan penampilan
itu terbagi menjadi tiga jenis. Ada yang terpuji, ada yang tercela,
dan ada pula yang tidak mengandung pujian maupun celaan.

Pertama, keindahan fisik yangterpuji ialah keindahan yang
ditujukan karena Allah dan untuk membantu meningkatkan
ketaatan kepada-Nya, serta demi melaksanakan perintah dan
memenuhi seruan-Nya; sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika
beliau berpakaian indah untuk menerima para delegasi.18 Sama

halnya berpakaian sutra pada peperangan guna menunjukkan
keangkuhan dalam medan pertempuran.te Keindahan demikian
merupakan keindahanyang terpuji jika di dalamnya terkandung
tujuan mengagungkan kalimat Allah, membela agama Allah, dan
membuat murka musuh-musuh-Nya.

Kedua, keindahan fisik yang tercela ialah segala keindahan yang
ditujukan untuk tujuan duniawi dan untuk meraih kedudukan atau

popularitas; lahir dari kesombongan dan keangkuhan, dan dijadikan
sebagai sarana pemenuhan hawa nafsu, serta menjadi puncak asa

dan cita-cita. Dan umumnya, jiwa manusia sangat cenderung kepada

keindahan seperti ini.

Di dalam Shabiibul Buhhari (no. 341) terdapat kisah yang terkait dengan pembahasan ini: "Suatu
ketika, 'Umar mengambil jubah sutra. Lalu, ia pergi membawanya kepada Rasulullah dan berkata
kepada beliau: 'Belilah jubah ini, kemudian berhiaslah dengannya pada hari raya dan ketika
menerima delegasi.'"
Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadits Abu Du.ianah, bahwasanya dia berjalan dengan angkuh
di antara barisan pasukan Kaum Muslimin dan pasukan musuh ketika Perang Uhud berlangsung;
maka Nabi ffi berseru: "Sesungguhnya berjalan sepeni itu dibenci Allah dan Rasul-Nya, kecuali
di tempat ini (dalam kondisi perang)." Ath-Thabrani di dalam al-Mu'jamul Kabiir (no. 658)
meriwayatkan hadits itu dengan sanad yang di dalamnya terdapat banyak perawi majhul $ang
tidak diketahui perihalnyaJ, seperti yang dinyatakan al-Haitsami dalam al-Majmaa'0[/109).

Hadits ini mempunyai jalur riwayat yang lain, di antaranya dari Ibnu Ishaq, ia meriwayatkannya
di dalam as-Siirab EI/97); dan dari jalurnya pula al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab ad-
Dalaa-il (II/223) dengan santd mursal. Boleh jadi, derajat hadits tersebut menjadi kuat karenanya.
lVallaahu a'km.

42 Bab 1 - Aqidah dan Tauhid



Ketiga, keindahan fisik yang tidak ada kaitannya dengan pujian
dan celaan ialah segala keindahan fisik yangterlepas dari kedua tujuan
dan sifat seperti dijelaskan sebelumnya.

Kesimpulannya, hadits Nabi Myang disebutkan sebelumnya-
yaitu: "sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan"-
mengandung dua hal yang sangat agung. Yang pertama adalah
ma'rifatullab danyarlgkedua adalah suluk atau perilaku hamba kepada

Rabbnya. Melalui dua hal ini, Allah dikenal dengan keindahan yang
tidak ada bandingamtya. Dia Wi disembah dengan keindahan yarLg

dicintai-Nya, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun akhlak. Maka
dari itu, Dia senang jika hamba-Nya memperindah lisan mereka
dengan kejujuran dan memperindah hatinya dengan keikhlasan,
cinta, taubat, dan tawakkal. Senang jika hamba-Nya memperindah
anggota tubuh mereka yang lain dengan ketaatan. Senang jika
memperindah badan mereka dengan pengungkapan rasa syukur
terhadap nikmat-nikmat Allah. Dalam hal pakaian, misalnya, dengan

membersihkannya dari najis, hadats, dan kotoran. Juga dalam hal
membersihkan rambut-rambut yarrg makruh dipelihara, berkhitan,
dan memotong kuku.

Dengan begitu, seorang hamba akan mengenal Allah melalui
keindahan yangmerupakan sifat-Nya, dan ia akan menyembah Allah
melalui keindahan yarLg merupakan syari'at dan agama-Nya. Itulah
dua hal pokok yarLgdikandung oleh hadits ini; ma'rifut dan suluk.

.otftr.
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lvla' rifotullah; Antara Orang Beriman
Dan Orang Musyrik

l. Bentuk-bentuk ma'ifatullab

Bentuk mengenal Allah W atau yang lebih dikenal dengan
ma'rifatullab terdiri atas dua macam.

Pertama: Ma'rifut iqraar (mengenal Allah sebatas pengakuan).
Ma'rufat ini dimiliki oleh semua orang, yangbaik maupun yang jahat,
yangtaat maupun yang durhaka.

Kedua: Ma'rifat yang membuat hamba malu kepada Allah
sekaligus cinta kepada-Nya. Ma'rifutini menjadikan hati hamba hanya
bergantung kepada Allah dan selalu rindu untuk bertemu dengan-
Nyr; yang membuatnya takut dan hanya berserah diri kepada-Nya;
merasa dekat dengan-Nya dan melepaskan diri dari makhluk agar
dapat menuju kepada-Nya.

Jenis yang terakhir ini merupakan bentuk ma'rifat khusus,
sebagaimana dikenal dalam istilah golongan tertentu.2o Manusia
memiliki tingkat yargberbeda-beda dalam ma'rifat semacam ini, dan
hanya Allah yang mengetahui perbedaan tingkatan mereka. Karena,
Dialah yarg membuat mereka mengenal diri-Nya dan membuka
hati mereka untuk mengenal-Ny, sebatas tingkat yang tidak di-

'o Y*g dimaksud ialah orang-orang zuhud dan ahli ibadah.

44 Bab 1 - Aqidah dan Tauhid



anu gerahkan kep ada y afLglain. Meskipun tingk atarrrry a berbeda-beda,

tapi semua bentuk lnd'rifat mereka mengarah kepada rnl.'rifdt yarLg

kedua ini, sesuai dengan kadar yangdianugerahkan kepada masing-

masing.

Hamba yangpaling mengenal Allah, yakni Rasulullah M, pernah

menyebutkan dalam do'anya:

((641 ,t",*X\S d1i.G$L;\f &elt 'i ))
"Aku tidak sanggup memuji diri-Mu sebagaimana mestinya, hanya

Engkaulah yangmengetahui pujian y 
^ngPantas 

untuk diri-Mu. "21

Rasulullah ffi jraga memberitahukan22 bahwa pada hari Kiamat

kelak, Allah W akan memberitahukan kepada beliau sebagian pujian

bagi diri-Nyay^ngtidak beliau ketahui ketika masih hidup di dunia.

2. Pintu-pintu ma'rifatullab

Ada dua pintu (cara) yangsangat lebar untuk bisa sampai kepada

ma'rifatullab jenis yangkedua, yaitu sebagai berikut.

Pertama: Dengan memikirkan dan merenungi seluruh ayat al-

Qur-an, disertai pemahaman yang mendalam tentang Allah dan

Rasul-Nya.

Kedua: Dengan memikirkar- ayat-ayat Allah yang terlihat
(cipt aan-N y a) dan merenun gi hikmah-Nya di balik ay at- ay at tersebut ;

serta memikirkan kekuasaan-Ny., kelembutan-Nya, kebaikan-Nyr,

keadilan-N y a, dan perlakuan adil-Nya terhadap makhluk.

Tujuan dari semua ini ialah; dengan memahami makna Asma-ul

Husna, keagungan dan kesempurnaan nama-nama-Nya, dan bahwa

hanya Allah semata yaflg memiliki nama-nama tersebut, serta

hubungan semua nama itu dengan makna penciptaan dan perintah;

diharapkan seseorang menjadi hamba yartgpaham betul akan hakikat

21 Penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (no.-496) dari'Aisyah S, .

22 Seba'jaimana diteiapklan di diam hadits mengenai syafaat yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no'

4206) dan Muslim (no. 193) dari Anas i!i; .
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semua perintah dan larangan-Nya,
tentang asma dan sifat-Ny., serta
ketetapan agama y angbersifat syar'i
yarlg bersifat k auni (y 

^ng 
ada dalam

qadha' dan qadar-Nyr, mengerti
memahami hakikat ketetapan-
(berdasarkan dalil naqli) maupun
alam semesta).

{ @r=!i i )srt i K(, M i, *i ;i J3.1}6 }
"Itulab karunia Allab, diberikan-Nya kepada siapa ydng dikebendaki-
Nya. Dan Allah rnernpunyai karunid. yang besar." (QS. Al-Hadiid:
21)

..ofro.
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Perbedaan Tingkatan Tauhid Manusia

1. Urgensi meniaga tauhid

Tauhid merupakan sesuatu yangpaling halus, paling suci, paling

bersih, dan paling jernih. Oleh karena itu, tauhid sangat sensitif. Ia

mudah sekali terkoyak, tercemar, dan ternodai oleh sedikit cela.

Tauhid laksana pakaian ytngpaling putih yang mudah terkotori oleh

sedikit noktah. Tauhid pun diibaratkan cermin yangjernih, sedikit saja

noda menempel pasti akan memberikan bekas di permukaatnya.

Kemurnian tauhid bisa tercemar oleh pandangan selintas, sepatah

kata maupun syahwat yarLg terselubung. OrangyarLg tauhidnya
ternodai harus segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu

yangmenjadi lawannya (yakni amal shalih). Jika tidak, noda itu akan

bersemayam dan menjadi karat yangsulit dibersihkan lagi. Sementata,

noda dan karat dalam hal ini ada yang mudah datang dan mudah

dihilangkan. Ada juga yang mudah datang, tetapi sulit dihilangkan.

Ada pula yangsulit datang, tetapi mudah dihilangkan. Bahkan, ada

yangsulit datang dan sulit dihilangkan.

2. Tauhid dan dosa

Di antara manusia, ada yangtauhidnya kuat dan kokoh. Noda
(dosa) orang ini akan tertutupi oleh kekuatan tauhidnya tersebut.23

23 Salah satu kata muriara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah: "Banyak dosa dengan tauhid yang

benar lebih baik daripada sedikit dosa dengan tauhid yang rusak."
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Bila diibaratkan, kondisi tauhidnya itu seperti air melimpah yung
tercampur sedikit najis atau kotoran. Ada pula orang yalgtauhidnya
lemah. Tidak jarang orang tersebut salah kaprah dalam memahami
kemampuan tauhid menutupi dosa, sehingga dia mencampur tauhid-
nya dengan kadar noda yangsama. Akan tetapi, itu terlihat lebih jelas

pada tauhidnya dibandingkan pada tauhid orang sebelumnya.

Sebuah wadah yang sangat jernih tentu akan dengan mudah
menampakkan noda-noda yang mengotorinya dibandingkan wadah
yangkeruh. Karenanya, orang yangtauhidnya lebih bersih bisa segera
menghilangkan noda di tauhidnya dengan mudah. Berbeda dengan
orang yang tauhidnya tidak sebersih itu, karena terkadang ia tidak
menyadari kemunculan noda tersebut. Selain itu, jika iman dan tauhid
seseorang kuat, maka kekuatan itu dapat mengubah dan menekan hal-
hal yang buruk. Tidak demikian halnya dengan iman yanglemah.

Di sisi lain, limpahan kebaikan pada diri seseo rang dapat me-
leburkan kesalahan-kesalahannya. Orang tersebut lebih berpeluang
untuk dimaafkan dibandingkan orang lain yang melakukan kesalahan
sama namun tidak mempunyai kebaikan sebanyak itu.24 Sebagaimana
dinyatakan dalam sebuah sya'ir:

sefnuar!f:lt"Yf::!,!#::';:;:",!fif,o,*r,o
Selain itu, niat yanglurus, keinginan yangkuat, serta kepatuhan

yang sempurna dapat mengubah noda dan kotoran dari luar menjadi
sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan syari'at. Begitu
pula sebaliknya, niat yang tidak tulus, keinginan yang lemah, dan
kepatuhan yang seadanya dapat mengalihkan ucapan dan perbuatan
terpuji kepada hal yang sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu.

Analoginya dapat disaksikan pada campuran yang dimasukkan
ke suatu bahan utama. Apabila komposisi campurannya lebih banyak
niscaya ia dapat mengubah sifat asal bahan menjadi sifat campuran;
misalnya pada pembuatan makanan.

2o Yang dijadikan landasan dalam hal itu adalah kebenaran manhaj (cara beragamad), kejelasan
persepsi, dan kemurnian i'tiqad (keyakinan$.

48 Bab 1 - Aqidah dan Tauhid



Manfaat Tauhid Di Dunia
Dan Di Akhirat

1. Tauhid sebagai tempat berlindung

Tauhid bisa menjadi tempat berlindung bagi musuh-musuh
Allah sekaligus menjadi tempat berlindung bagi para pembela-Nya.
Adapun tempat berlindung bagi musuh-musuh-Nya; yakni tauhid
dapat menyelamatkan orang-orang Musyrik dari segala kesulitan dan
malapetaka dunia. Di dalam salah satu ayat, Allah W berfirman:

6t J!\ Jt # fi' r.,\ X'#r'"ii V; gfr e 1 :,+,6,'6 *
{@i#i

"Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdo'a kepada Allab
dengan penuh rr$a pengdbdian (ikbla) kEada-Nya, tetapi ketika Allab
menyelamatkan mereka sampai ke darat, malab mereka (kembali)
m.empersekutukan (Allab)." (QS. A1-'Ankabuut: 65)

Adapun perlindungan bagi para pembela-Nya; yakni tauhid bisa
menyelamatkan orang yang beriman dari segala kesulitan dan
malapetaka dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, Nabi Yunus berlindung dengan tauhid, hingga

akhirnya Allah menyelamatkan dirinyalp dari kegelapan (perut
ikan) yangmeliputinya. Demikian pula yarg dilakukan oleh kaum
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beriman pengikut para Rasul; mereka diselamatkan dari kekejaman
orang-orang musyrik di dunia dan dari adzab yang disiapkan
untuk kaum musyrik tersebut di akhirat. Akan tetapi, tatkala
Fir'aun mencoba berlindung kepada tauhid ketika ia sudah melihat
kebinasaan (akhir hidup)nya dan yakin akan tenggelam, tauhid itu
tidak memberikan manfaat baginya.2S Sebab, iman yangbaru muncul
pada saat adzab (ajal) sudah diperlihatkan tidak akan diterima.

2. Tauhid adalah ialan keselamatan

Demikianlah sunnatullah yang ditetapkan bagi para hamba-
Nyr.Tidak ada senjatayanglebih ampuh untuk menolak kesulitan-
kesulitan di dunia selain tauhid. Oleh karena itulah, do'a ketika
dilanda kesedihan mengandung makna tauhid. Salah satunya ialah
do'ayang dimohonkan oleh Nabi Yunus (Dzun Nuun). Apabila
do'a tersebut dibaca oleh orang yang sedang kesulitan niscaya
Allah W akan menghilangkan kesulitan itu, dikarenakan tauhidullah
y ang terkandung di dalamnya.

Jadi tidak ada sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang ke
dalam kesulitan besar selain kemusyrikan. Sebaliknya, tidak ada
sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kesulitan besar
melainkan tauhid saja. Tauhid adalah tempat berlindung bagi semua
makhluk, sekaligus benteng dan penolong mereka.

.orlrr.

2s Riwayat ini mengacu pada firman Allahp: "Dan Kami sekmathan Bani Israil melintasi laut,
kemudian Fir'aun dan bala tentdrdnyd mmgihuti mereha, untuh menzalimi dan menindas (mereha),

Sebingga ketika Fir'aun bampir tmgekm dia berhata: 'Ahu percaya bahua ti.dah ada tuban mekinhan
Tuban yang dipercayai oleh Bani krail, dan aku termasuk ordng-orang Muslim (berserah diri).'
Mengapa baru seharang (kamu berirnan), padabal sesunggubnya enghau telah durhaha sejak dabulu,
dan enghau termasuk ordngyang berbuat kerusakan. fuIaha pada bari ini Kami selamath.an jasadmu
agar mghau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang ydng datang setekhmu, tetapi kebanyakan
manusia tidah mengindabkan tanda-anda (kehuasaan) Kami." (QS. Yunus: 90-92)

Untuk penjelasan lebih lanjut, lihatlah kitab al-Mubarrar al-lVajiiz (IXl88), Nazbmud Durar
(X/184), dan Ruubul Ma'aanii Sl/182).
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Hak' Ubudiyyah (Peribadatan)
Dan Tingkatannya

Allah \LM menurunkan perintah kepada hamba-hamba-Nya,
menetapkan takdir-Nya bagi mereka, dan menganugerahkan nikmat-
Nya untuk mereka. Seorang hamba tidak akan lepas dari ketiga
hal tersebut. Dan takdir Allah ada dua macam; yaitu dalam bentuk
musibah ataupun berupa perbuatan dosa.

Hanya Allah y^ng berhak untuk diibadahi oleh hamba-Nya di
dalam semua tingkatan di atas. Hamba yang paling dicintai Allah
adalah hamba yang memahami kewajiban ibadahnya di dalam
tingkatan-tingkatan ini dan memenuhi hak ibadah kepada-Nya. Inilah
hamba yangpaling dekat dengan Allah. Adapun hamba yangpaling
jauh dari Allah adalah hamba yar,g tidak mengetahui kewajiban
ibadahnya dalam semua tingkatan itu.

l. 'Wwdiyyab dalam perintah Allah

'Ubudiyyah hamba dalam konteks perintah Allah diwujudkan
dengan melaksanakan perintah tersebut secara ikhlas dan dengan cara

mengikuti tuntunan Rasulullah ffi.
'Ubudiyyab hamba dalam konteks larangan-Nya adalah dengan

menjauhi larangan-Nya karena takut kepada-Nya, karena ingin
mengagungkan-Nya, dan karena cinta kepada-Nya.
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2. 'Wudiyyah dalam takdir Allah

'Ubudiyyab hamba dalam konteks musibah yang ditakdirkan
atasnya ialah dengan cara bersabar menghadapinya, lalu ridha ter-
hadapny a-ridha lebih tin ggi tin gkatan ny a darip ada sab ar-kemudian
bersyukur atas adanya musibah tersebut-dan bersyukur itu lebih
tinggi tingkatannya daripada ridha. Tingkatan terakhir ini hanya
dapat diraih oleh seorang hamba apabila hatinya benar-benar telah
mencintai Allah. Ia meyakini kebaikan pilihan Allah baginya,
meyakini kebajikan Allah terhadapnya, mengetahui kelembutan
Allah kepadanya, dan meyakini adanya kebaikan Allah di dalam
musibahnya; meskipun pada dasarnya orang itu tidak menyukai
musibah.

'Ubudiab hamba dalam konteks perbuatan dosa yang ditakdir-
kan atasnya adalah dengan segera bertaubat dan melepaskan diri

dari perbuatan dosa itu, seraya tunduk
dan memohon ampunan dengan penuh
penyesalan. Ia meyakini bahwa hanya
Allah W yang dapat melepaskannya
dari dosa itu dan hanya Dia yang dapat
menyelamatkannya dari dampak dosa
tersebut. Ia juga meyakini bahwa jika
perbuatan-perbuatan dosa itu terus
dilakukannya, niscaya dosa-dosa itu
akan menjauhkannya dari Allah; juga
akan membuatnya terusir dari pintu-
Ny", hingga ia menyadari bahwa dosa-

dosa itu merupakan bahaya yang tidak
dapat dihindari tanpa pertolongan-Nya.
Bahkan, ia merasakan bahaya yang
ditimbulkan dosa-dosa tersebut lebih
besar daripada bahaya yang menimpa
badannya

Allahwttu indah dan

m eny ulcni lu ind ah an. D i a

dib adahi dengan keindohan

ucapanrperbuatnn, dan

ahlak y ang dicint ai-Ny a.

Karenany at Altah sangat

s enang ap ab ih p ar a h amb a-

Nyaruemperindahlkan

m er eka dengan lccj uj ur an ;
m emp erin dah h ati merela

denganknilchlasan,

taub al dan ta,w alckal; dan

memperinilah anggota

tu.buh lainny a dengan am al-

amalketaatan.
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Dengan keyakinan dan kesadaran tersebut, hamba tadi ber-
lindung kepada ridha-Nya dari murka-Nya, kepada ampunan-Nya
dari hukuman-Nya, dan berlindung kepada-Ny. dari ancaman-
Nyr. Ia memohon dan bersandar kepada-Nya. Hamba ini pun tahu,
seandainya Allah sampai mengabaikannya dan tidak mengacuhkan
musibah yang menimpa dirinya ini, pasti ia akan memikul dosa-

dosa lain yang serupa, bahkan mungkin lebih buruk daripada
sebelumnya.Iapun meyakini bahwa tidak ada jalan baginya untuk
dapat melepaskan diri dari dosa dan kembali bertaubat, kecuali
dengan taufik dan pertolongan-Nya. Hamba tersebut tahu persis,
bahwasanya solusi masalahnya itu ada di tangan-Nya, bukan di
tangan hamba-Nya.

Manusia tidak mungkin memberikan taufik bagi diri sendiri;
apalagi mendatangkan keridhaan Rabbnya tanpa izin, kehendak,
dan pertolongan-Nya. Karena itulah, dia berlindung kepada-Nya,
merendahkan dirinya, menghinakan diri dan merasa miskin ketika
berhadapan dengan-Nyr. Dia bersujud di hadapan-Nya, berharap
di balik pintu-Nya, serta merendahkan diri kepada-Nya dengan
serendah-rendahnya.

Dalam kondisi demikian, seorang hamba merasa bagaikan
makhluk yang paling hina, menganggap dirinya sebagai orang
yang paling membutuhkan-Nya. Ia merasa Allahlah yang paling
diinginkannya dan paling dicintai-Nya, bahkan paling dicintai
karena Dialah harapan satu-satunya. Aktivitas badannya selalu
terkait dengan ketaatan kepada Allah dan hatinya senantiasa
bersujud di hadapan-Nya. Ia sangat yakin bahwa tidak ada kebaikan
dalam dirinya atauyangberasal dari dirinya, tetapi semua kebaikan
hanyalah milik A1lah, berada di tangan-Nyr, dan berasal dariNya.
HanyaAllahlah yangmenganugerahkan nikmat kepadanya; Allah
memberikan nikmat itu meskipun (pada dasarnya) ia tidak berhak
menerimanya. Dan Allah Mltetap menurunkan nikmat tersebut
kepadanya meskipun ia sedang hanyut dalam perbuatan dosa yang
dimurkai-Nyr, berpaling dari-Nya, tidak mengacuhkan perintah-
Nyr, dan bermaksiat kepada-Nya.
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Oleh karena itulah, segala puji, syukur, dan sanjung hanya milik
Allah; sedangkan segala celaan, kekurangan, dan aib (dosa) menjadi
bagian hamba. Allah \iM menjadikan semua pujian dan sanjungan
hanya bagi diri-Nyr, dan menjadikan segala cela, kekurangan,
dan dosa bagi hamba-Nya. Segala puji hanya bagi Allah. Seluruh
kebaikan berada di kedua tangan-Nya. Segenap karunia hanyamilik-
Nyr. Seluruh sanjungan hanya bagi-Nya. Seluruh anugerah hanya
dari-Nya. Dari-Nya perlakuan yang baik, sementara dari hamba-
Nya perlakuan yang buruk. Dari-Nya rasa cinta kepada hamba
dengan nikmat-nikmat-Nya, sedangkan dari hamba-N y alah muncul
perbuatan-perbuatar yang dimurkai-Ny, (kemaksiatan). Dari-
Nya segala nasihat (manfaat'd) kepada hamba-Nya, sedangkan dari
hamba-Nya segala kezhaliman dalam berinteraksi dengan-Nyr.

3. 'Ubudiyyah dalam takdir dan nikmat Allah

Adapun 'ubudiyyab nikmat, hal itu diwujudkan dengan cara
mengenal nikmat itu sendiri dan mengakuinya terlebih dahulu. Setelah

pengakuan itu, hendaklah seorang hamba memohon perlindungan
kepada Allah agar hatinya tidak terjebak dalam kemusyrikan sehingga
menganggap dan menyandarkan nikmat itu kepada selain-Nya.
Meskipun diketahui bahwa makhluk merupakan sebab (perantara)
datangnya nikmat tersebut, tetapi Allahlah yang menjadikannya
sebagai sebab. Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang mana pun,
semua nikmat hanyaberasal dari Allah, satu-satunya Rabb pemelihara
makhluk hidup.

Dan tingkatan selanjutnya dalam 'ubudiyab ini adalah memuji-
Nya atas segala nikmat yang diberikan, mencintai-Nya atas dasar
nikmat itu, dan bersyukur kepada-Nya dengan cara mempergunakan
nikmat tersebut dalam ketaatan kepada-Nya.

Di antara bentuk 'ubudiah hamba atas nikmatyangdianugerahkan
Allah adalah dengan menganggap sedikit nikmat yang didapatnya
sebagai anugerah yar.g sanBat banyak, dan menganggap ungkapan
syukurny^ yang banyak sebagai rasa terima kasih yang sangat
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sedikit. Juga dengan menyadari bahwa nikmat tersebut didapatkan
dari Rabbnya secara cuma-cuma, tanpa harus mengeluarkan biaya
sedikit pun, tanp a ada sesuatu yangdijadikan perantara antara dirinya
dan Dia \!H untuk mendapatkannya, serta tanpa ada hak baginya
atas nikmat itu. Dan, dengan mengetahui bahwa nikmat itu pada
hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik hamba.

Alhasil, pemberian itu semakin membuatnya tunduk, hina,
rendah hati dan cinta kepada Yang Maha Pemberi nikmat. Setiap
kali Allah memberikan nikmat yangbaru, ia semakin meningkatkan
pengabdian, kecintaan, kepatuhan, dan kerendahan dirinya. Begitu
pula sebaliknya, setiap kali Allah menghentikan salah satu nikmat-
Nyr, ia selalu menunjukkan keridhaannya. Dan, setiap kali berbuat
dosa, ia selalu bertaubat, menyesal, dan memohon ampunan-Nyr.
Seperti inilah kepribadian hamba yang bijaksana. Sedangkan hamba

yanglemah, dirinya terlepas dari semua sifat tersebut.26 Hanyakepada
Allah saja kita memohon petunjuk.

.otfoo.

26 Ada satu riwayat hadits yang menyatakan:

(( ;u'ir +r 'J' ,-#luV'd e\ c butr: ej3l il; 4 F: i;.i) r\:, r" r-(jr 11

"Oring cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk bekal
setelah mati, sedangkan orang iemih adalih orang yang menuruti keinginan nafsunya dan banyak
berangan-angan kepada Allah." Hadits ini diriwayatkan at-Tirmidzi (no. 2a6\ dan Ibnu Majah
(no. +2OO) diri Syaddad bin Aus, dengan sanad yang di dalamnya terdapat Abu Bakar bin Abi
Maryam, perawi yang dha'if.
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Tauhid Dan 'Ubudiyyah

Di dalam kitab al-Musnad dan kitab Sbahiih Abi Hatim2T terdapat
sebuah hadits riwayat'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa
Rasulullah ffi bersabda: "Apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan
atau kesedihan, lalu ia membaca do'a:

,,11iJ-'e,-eY,3* ;*v,aSi G\ UiL G\ !'")Lu' #ui ll
O^Agi Ji,a,i3 y e,!;,Gi 3i r\ ,.p-ci1i.s36'OJb
,A'l;ry,,JJI * C-, c$\ii\ )i ,G)iY J, \')Li '^ttL Ji ,€\,6

5,; vUs:t#;ia.:, &rb ,j S,:* e; 3T.;,\ W 3i
(('sP3

'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-
laki-Mu, anak hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku berada di
tangan-Mu, hukum-Mu berlaku atasku, takdir (ketentuan)-Mu adil
bagiku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yarLgEngkau
miliki, yang dengannya Engkau menamakan diri-Mu sendiri, atau
yangEngkau turunkan ia di dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan
ia kepada seseorang dari makhluk-Mu, atalr yar,g hanya Engkau

27 DiriwayatkanolehAhmad dalamal-Musnad(l/391 dan452), IbnuHibban (no.972),AbuYa'la
(no.5297), al-Hakim 0/509-510), dan al-Harits bin Abi Usamah dalam Musnad-nya (1063-dengan
penyuntingan). Sanadnya shahih.
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ketahui sendiri; kiranya Engkau jadikan al-Qur-an sebagai penyejuk
hatiku, cahaya di dadaku, pelipur laraku, serta pengusir kecemasan

dan keresahanku,'

niscaya Allah akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya,
lantas Dia akan menggantikan semua itu dengan kegembiraan.'
Kemudian, para Sahabat bertanya: ''Wahai Rasulullah, bolehkah
kami mempelajari (menghafal) kalimat-kalimat (do'a) tersebut?'
Beliau menjawab: 'Ya. Seyogianya siapa saja yang mendengarrlya
mempelajarinya."'

Hadits yarLgmulia ini mengandung beberapa penjelasan tentang
ma'rifat, tauhid, dan 'ubudiyyab; di antaranya adalah sebagai

berikut.

Hamba y^ngberdo'a dengan do'a ini mengawali permohonannya
dengan ucapan: ((dr\ G\ UiL G\'!'^?,!l)) "sesungguhnya aku adalah

hamba-Mu, anak hamba laki-laki-Muianak hamba perempuan-Mu"
Ungkapan ini mencakup bapak-bapak dan ibu-ibu leluhurnya, sampai

kepada Adam dan Hawa. Ungkapan ini menyiratkan Permohonan
yang sangat mendalam dan kerendahan diri di hadapan Allah. Ia
juga menyiratkan pengakuan bahwa pemohon adalah hamba-Nya
sebagaimana kakek-kakeknya juga hamba-hamba-Nya. Dantidak ada

sesuatu yangbisa dilakukan seorang hamba selain mengetuk pintu
Rabbnya guna memohon karunia dan kemurahan-Nya. Apabila
Rabbnya tidak mengacuhkannya, niscaya ia akan binasa. Tidak
seorang pun dapat melindungi dan mengasihinya; bahkan ia akan

musnah dengan semusnah-musnahnya.

Di balik potongan do'a ini juga terkandung makna: "sesungguhnya
aku tidak dapat terlepas dari-Mu sekeiap mata pun. Tidak ada pula
sesuatu yangdapat kujadikan tempat berlindung dan bernaung selain

kepada Rabbku, Yang telah menjadikanku sebagai hamba-Ny.."

Di dalam ungkapan ini juga tersirat pengakuan bahwa iahanyalah
seorang hamba y^rLg sepenuhnyaberada di bawah pemeliharaan,
pengaturan, perintah, dan larangan Allah. Dia hanya melaksanakan

ap a y ang telah ditetapkan-Ny, sebagai bentuk' ubu dlry ah - ty a, bukan
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melaksanakan kehendaknya sendiri. Sebab, berbuat sesuai kehendak
sendiri bukanlah karakter seorang hamba sahaya, tetapi ia merupakan
karakter para raja dan orang-orang yang merdeka. Adapun para
budak, tugas mereka hanyalah sekadar mengabdi kepada ruannya.

Orang-orangyang bersikap demikan adalah para hamba yang
senantiasa taat kepada Allah, dan karenanya Allah menisbatkan
penyembutan mereka kepada diri-Nya sebagaimana dalam firman-
Nya:

{@'{tL#3-(Al,:P-;,l}
" Sesungguhny a (terh adap) b arnb a-b amb a-Ku, engkau (Iblis) tidaklab
dapat berkuasa atas mereka" (QS. Al-Israa': 65)

Dan, dalam firman-Nya:

{ @ 6;+6tt 5,r; <r-ili F3i tGu *
"Adapun bamba-batnba Rabb Yang Maba Pengasib adalah ordng-
orangyang berjalan di bumi dengan rendab hati." (QS. Al-Furqaan: 63)

Adapun manusia yang durhaka kepada-Nya, mereka dikatakan
hamba sebatas karena Allahlah yang memiliki mereka, sehingga
penisbatan mereka kepada Allah seperti penisbatan semua rumah
kepada kekuasaan-Ny"." Berbeda dengan penisbatan hamba-hamba
Allah yang taat, penisbatan mereka seperti penisbatan kata Baitul
Haram kepada-Nya, atav seperti penisbatan unta-Nya kepada-Nya,
seperti penisbatan negeri-Nya $rait;- Surga) kepada-Nya, dan seperri
penisbatan pengabdian Rasul-N y a kepada-Ny..

Penjelasan ini dikuatkan oleh penggalan-penggalan firman Allah
berikut ini:

28 Maksudnya, penisbatan tersebut bukan penisbatan yang dibangun atas dasar ketaatan mereka
kepada Allah, tetapi sekadar karena semua makhluk berada di bawah kerajaan dan kekuasaan-Nya.
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{@ (';;&vivv-,4"&u}i }
"Dan jika kamu (trtop) dalam keraguan tentdng al-Qur-an yang Kami
ualryukan kepada bamba Kami." (QS. Al-Baqarah:23)

{@ 'e;ilii;"5t'';4"$
"Mabasuci Allah, yang telah memperjalankan bamba-Nya." (QS. A1-

Israa': 1.)

{@ t;"i.$iri$'u[iiy
"DAn bahansanya tatkala batnba Allab (Mubammad) berdiri me-

nyembah-Nya (beribadah)." (QS. Al-Jinn: 19)

.orlrr.
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reffiWffiWff
"&_M
Uraian Makna'Ubudiyyah
Dan Pemurniannya

1. Dimensi penghambaan

Apabila dilihat lebih mendalam, ada beberapa hal yang bisa
dipetik dari sabda Rasulullah s dalam hadits Ibnu Mas'ud yang lalu:
@'t+ €!) "Sesungguhnya aku adalah bamba-Mu."2e

Pertdma, tuntutan untuk melaksanakan 'ubudiyah; yaitt dengan
merasa hina di hadapan-Nya, senantiasa merendahkan dan berserah
diri kepada-Nya, siap melaksanakan perintah-Nyr, menjauhi
larangan-Nya, selalu butuh terhadap perlindungan-Nya, memohon
pertolongan hanya kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya saja, dan
meminta pemeliharaan serta naungan kepada-Nya. Begitu pula, hati
hamba itu tidak terkait kepada selain-Nya, baik dalam cinra, rasa
takut, maupun harapannya.

Kedua, terkandung pula di dalamnya makna: "Kapan pun juga,
aku tetap seorang hamba, baik setelah tua maupun selagi muda, baik
ketika masih hidup maupun setelah mati, baik ketika taat maupun
ketika maksiat, baik ketika sehat maupun ketika sakit; baik dengan
sepenuh jiwa maupun segenap hati, dan baik dengan lisan maupun
anggota badan."

2e Penggalan dari hadits yang lalu.
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Ketiga, di dalamnya juga terkandung makna: "Sesungguhnya
harta dan jiwaku adalah milik Engkau, karena hamba beserta apa

y ang dipunyain y a adalah milik Rabbnya. "

Ke emp at, terkandun g pula di dalamnya makna : "Hany a Engkau-
lah yang memberikan semua nikmat yang aku rasakan hingga saat

ini. Dan sesungguhnya semua itu adalah anugerah-Mu kepada
hamba-Mu."

Kelima, di dalamnya jrtga terkandung makna: "sesungguhnya
aku tidak dapat mempergunakan harta dan iiwaku, yang merupakan
anugerah-Mu, kecuali atas perintah-Mu; sebagaimana seorang hamba

sahaya tidak dapat berbuat apa-ap^ kecuali dengan seizin tuannya.
Aku pun tidak kuasa dalam menolak mudharat dan memberikan
manfaat untuk diri sendiri, juga tidak kuasa menolak kematian,
kehidupan, ataupun kebangkitan."

Jika semua persaksian hamba itu terwujud dengan benar, berarti
dia telah mengikrarkan: "Aku benar-benar adalah hamba-Mu."

2. Semua berada dalam kuasa-Nya

Selanjutnya, di dalam do'a di atas (dalam hadits 'Abdullah bin
Mas'ud) Rasulullah ffi mengucapkan: 4* *\"Ubun-ubunku di
tangan-Mu. ao Maksudnya: "Engkaulah yai{ mengendalikan diriku
sebagaima na y angEngkau kehendaki. "

Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri
sedangkan seluruh dirinya berada di tangan Rabbnya; ubun-ubunnya
berada di tangan-Ny", hatinya di antara &ta jari dari jari-iari-Nya;31

begitu juga hidup dan matinya, bahagia dan celakanya, sehat dan

sakitnya, semuanya di bawah kuasa Allah W . Seorang hamba tidak
mempunyai kuasa apa pun karena ia berada di dalam genggaman

Rabbnya, bahkan ia lebih hina daripada seorang budak yang lemah
lagi terhina. Ubun-ubunnya di tangan Yang Maha kuasa dan Maha

10 lbi.d.
31 Makna hadits ini juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiibnya

(no.2654), yakni dari 'Abdullah bin 'Amr bin aliAsh.
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Memiliki. Ia selalu di bawah kekuasaan dan kekuatan-Nya, bahkan
lebih dari itu!

Apabila seorang hamba telah menyadari bahwa ubun-ubunnya
(maksudnya: dirinya) dan ubun-ubun setiap hamba berada di tangan
Allah semata, sehingga Dia bisa melakukan 

^pa 
saja terhadap

mereka, niscaya ia tidak akan takut kepada sesama hamba, tidak
akan berharap kepada mereka, dan tidak akan memperlakukan
mereka layaknya para raja.; tetapi sebatas hamba yang dikuasai dan
diatur oleh Allah.

Siapa saja yang mendapati dirinya seperti ini, maka rasa butuh
orang itu kepada Rabbnya menjadi sifat yang sudah terpatri dalam
hatinya. Apabila menyaksikan sesama maka ia tidak akan mem-
butuhkan mereka, apalagi sampai menggantungkan harapan dan
permintaan kepada mereka. Dengan demikian, teguhlah tauhid, sifat
tawakkal, dan pengabdiannya. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh
Nabi Hud lp; kepada kaumnya dahulu, sebagaimana firman-Nya:

tr

iF q Ll,"W-a::Lt'*';"''JL *I',tv Ki i; ;i tp &5or *
{@#r*

"Sesunggubnya aku bertaankal kepada Allab Rabbku dan Rabbntu.
Tidak sdtu pun makhluk, bergerak ydng bernyawa melainkan Dialah
ydng melnegd.ng ubun-ubunnyd. (menguasainya). Sunggub, Rabbku di
jalan yang lurus (odil)." (QS. Hud: 56)

3. Keadilan Mahasempurna

Kemudian, dalam lanjutan do'anya itu, Rasulullah ffi meng-
ucapkan: 3'3.J,J g,_ev ,c7{.- -O ib "Hukurn-Mu berlaku atasku,
takdir-Mu adil bagiku.'8z Kalimat ini mengandung dua hal pokok.
Pertama, pemberlakuan hukum Allah terhadap hamba-Nya. Kedua,
pujian terhadap-Nya dan makna keadilan-Nya serta bahwasanya
Allah \E adalah pemilik tunggal kekuasaan dan segala pujian.

12 Penggalan hadits yang disebutkan sebelumnya.
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Dua hal ini pulalah yang tersirat dalam perkataan Nabi Allah
Hud pada penggalan ayat di bawah ini:

{@ 
-q*.q'34;i*Yxsnc*

"Tidak sdtu pun rnakhluk bergerak, yang bernyaan melainkan Dialah
yd.ng rnernegang ubun-ubunnya" (QS. Hud: 56)

dan perkataan beliau l$i:

(@ #r*iYi;LLY
"Sunggub, Rabbku di jalanydnglurus (adil)." (QS. Hud: 56)

Maksud ayat itu ialah di samping Allah \i& adalah Raja yang
berkuasa dan mengatur hamba-hamba-Nya-yang ubun-ubun
mereka berada di tangan-Nya-Dia w;} |uga berada di atas jalan yang
lurus. Dan "lalarL yaflglurus" y^ngdimaksud adalah keadilan yang
diberlakukan-Nya terhadap seluruh hamba. Karena itu, Allah berada

di atas jalanyanglurus (Mahaadil) dalam ucapan dan perbuatan-Nya,
dalam qadha' dan qadar-Nya, dalam perintah dan larangan-Nya,
dan dalam pahala dan hukuman-Nya. Semua yang Dia firmankan
adalah benar, semua ketentuan-Ny, adil, semua perintah-Ny, adalah

maslahat, serta semua larangan-Nya mengandung kemudharatarl.
Pahala-Nya diberikan kepada yang berhak menerimanya atas dasar

karunia dan rahmat-Nya. Hukuman-Ny, diberikan kepada yang
berhak menerimanya atas dasar keadilan dan kebijaksanaan-Nya.

.otlto.
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"$ 3A\-",
Takdir Allah

l. Hukum dan qadba'(taqdir)

Masih terkait do'a Rasulullah ffi sebelumnya; beliau membeda-
kan antara hukum Allah dan takdir-Nyr. Beliau menyebutkan bahwa
hukum Allah berlaku bagi hamba-Nya, dan takdir-Nya selalu adil
terhadap mereka.

Hukum Allah W terbagi menjadi dua jenis: (1) hukum agama
yangbersifat syar'i (sesuai dengan nash, al-Qur-an dan as-Sunnah) dan
(2) hukum alamyangbersifat qadari (sunnatullah). Kedua hukum ini
telah ditetapkan dan diberlakukan bagi setiap hamba-Nya.Ia harus
mengikuti kedua hukum yarug telah ditetapkan dan dibebankan
kepadanya itu, suka atau tidak suka. Bedanya, hukum alam tidak
mungkin dilanggar oleh seseorang pun, sama sekali; sedangkan hukum
agama y ang bersifat syar' i masih mungkin untuk dilanggarnya. 33

Mengingat takdir itu merupakan kesudahan dari suatu hukum,
dan ia baru diketahui setelah hukum itu berlaku dan terlaksana, maka
beliau mengucapkan di dalam do'anya: <tit:6 O Siil> " Ketentuan-Mu
adil bagiku."3a Maksud pernyataan itu ialah hukumyatgtelah Engkau
sempurnakan dan Engkau berlakukan kepada hamba-Mu merupakan
bentuk keadilan-Mu terhadap dirinya.

33

34

Siapa saja yang mencermati perbedaan antara hukum alam dan hukum syari'at pasti akan me-
mahami rahasia permasalahan qadha' dan qadar.
Masih dalam lingkup penjelasan hadits Ibnu Mas'ud.
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Adapun pengertian "hukum" adalah sesuatu yarlg ditetapkan
Allah W, ia mungkin diberlakukan-Nya atauPun tidak diberlakukan-

Ny". Apabila hukum itu bersif at syar'i, maka ia berlaku pada diri
setiap hamba. Namun, apabila hukum itu bersifat qddari (sunnatullah),

maka iahanya berlaku jika Allah ffi mewujudkannya, tetapi ia tidak
berlaku jika Allah tidak mewujudkannya.

Hanya Allah W yang mampu mewuiudkan apa-aPa yangtelah
Dia tetapkan. Adapun makhluk hanya dapat menetapkan dan meng-

inginkan sesuatu, tapi tidak kuasa untuk mewujudkannya. Jadi,
Allah W sajalah yang bisa menetapkan suatu ketentuan dan mem-

berlakukannya (terhadap makhluk), dan hanya Dialah yarlg berhak

atas keduanya.

Do'a Rasulullah ffi ini, yaitu: "Takdir-Mu adil bagikat" menunjuk-
kan bahwa takdir Allah itu mencakup semua hal terkait hamba-Nyr;
baik dalam sehat dan sakitnya, dalamkaya dan miskinnya, dalam

kebahagiaan dan kesedihannya, dalam hidup dan matinya, dalam

hukuman dan ampunan baginya, maupun dalam kondisi-kondisi
lainnya. Dan itulah yang diisyaratkan melalui firman-Nya:

{@< )tr6s 1}4eI;ru#Y5Y
"Dd.n musibah d.pd. pun yang menimpa kamu adalab disebabkan oleb

perbuatan td.ngd,nrnu smdiri." (QS. Asy-Syuuraa: 30)

Dan firman-Nya:

{ @ 3tK','t^$'39 i#l ;;'fr 6,"{ry' €} "\iY
"Tetapi jika mereka ditimpa kesusaban disebabkan perbuatan td.ngan

mereka sendiri (niscaya mereka ingkar), sunguh, manusia itu sangat

ingkar (kepada nikmat)." (QS. Asy-Syuu raa: 48)

Kesimpul annya,semua ketentuan Allah yangberlaku pada hamba

merupakan bentuk keadilan-Nya.
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2. Pendapat yang keliru tentang takdir

Ada kelompok yang mempertanyakan: "Menurut kalian, per-
buatan maksiat adalah berdasarkan qadba' dan qadar Allah. Lalu, di
manakah letak keadilan Allah apabila maksiat yangjuga merupakan
takdir-Nya, tetap mendapatkan hukuman?"

Ini memang salah satu pertanyaan y^r7g penting diperhatikan.
Berdasarkan asumsi tersebut, sekelompok orang35 meyakini bahwa
segala yang telah ditakdirkan Allah adalah wujud keadilan-Nyr;
sementara, mustahil Allah berbuat zhalim. Sebab, kezhaliman
adalah melakukan suatu tindakan pada milik orang lain, sementara
segala sesuatu adalah milik Allah. Oleh karena itu, perbuatan Allah
terhadap makhluk-Nyr, apa pun bentuknya, merupakan suatu
bentuk keadilan.

Kelompok lainnya36 berpendapat: "Bentuk keadilan yang se-

sungguhnya adalah bahwa Allah tidak menghukum hamba-Nya atas

dosa mereka yang telah ditetapkan melalui qadba' dan qadar-Nyr.
Apabila Allah memberikan hukuman atas suatu dosa, maka dosa
tersebut terjadi bukan atas dasar qadba' dan qadar-Nya (tetapi atas
kehendak hamba tersebut-"d). ladi, keadilan Allah itu diwujudkan
dengan memberikan hukuman atau celaan di dunia atau di akhirat,
atas dosa yangdilakukan hamba (atas kehendaknya sendiri)."'

Kedua kelompok di atas tidak mampu memadukan keadilan
Allah dan takdir-Nya dalam konteks yangsesungguhnya. Akib atnya,
mereka mengklaim bahwa orangyang meyakini takdirtidak mungkin
bisa membenarkan adanya keadilan Allah; sebaliknya, orangyang
meyakini keadilan Allah tidak dapat membenarkan keberadaan
takdir-Nya. Mereka juga tidak mampu memaduk an antarakeyakinan
terhadap keesaan Allah (tauhidullab) dan keyakinan terhadap ke-
beradaan sifat-sifat Allah. Bagi mereka, keyakinan terhadap keesaan
Allah hanya akan benar dengan menolak keberadaan sifat-sifat-Nyr.

35 Yaitu, penganut paham Jabariyyah
16 Golongan Mu'tazilah. Lihat komentar penulis di akhir pembahasan ini.
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Akibatnya, tauhid mereka menjadi tauhid kelompok Mu'atbthilab
(kaum yangtidak mempercayai adanya sifat-sifat-Nya), dan konsep

keadilan Allah yangmereka pahami justru merupakan pendustaan

terhadap takdir!

3. Pendapat yang benar tentang takdir

Adapun Ahlus Sunnah wal Jama'ah, 'aqidah kelompok ini me-

netapkan adany akeadilan Allah dan takdir-Ny". Kezhaliman menurut
mereka adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sePefti

mengadzab orang yangtarat dantidak berdosa. Dan Allah Mahasuci

dari segala perbuatan zhalim sebagaimana yang disebutkan pada

banyak 
^yat 

di dalam Kitab-Nya.

Allah \S9 , sekalipun membuat orang tersesat menurut kehendak-

Ny., menetapkan seseorang berbuat maksiat dan dosa sesuai ke-

hendak-Nya; semua itu Dia lakukan semata-mata karena keadilan-

Nya terhadap orang itu. Sebab, Allah telah menemPatkan penyesatan

dan penghinaan pada tempatnyayangseharusnya. Bukankah di antara

nama-nama Allah adalah Al-'Adl (Yrrg Mahaadil) t[angartinyasegala
perbuatan dan hukum-Nya adalah tePat, benar, dan haq?

Allah \99 telah menjelaskan jalan-jalan yang terang, mengutus

para Rasul, menurunkan sejumlah Kitab, menyingkirkan noda-noda

kekufuran, serta menganugerahkan pendengaran, Penglihatan, dan

akal sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah dan menialankan
ketaatan. Dan semua itu merupakan bentuk keadilan-Nyr. Allah
M1juga memberikan taufik fterupa tambahan pertolongan) kepada

siapa pun yang dikehendaki-Nya. Dia sendiri yang ingin mem-

berikan pertolongan dan taufik kepada hamba-Nya itu. Dan semua

itu merupakan karunia-Nya.

Demikian pula, Allah W menelantarkan seseorang yang tidak
pantas menerima taufik dan karunia-Nya, serta membiarkan orang

itu bergantung kepada dirinya sendiri. Dia sendiri yang tidak ingin
memberikan taufik kepada orang itu, lalu memutuskan karunia-Nya
darinya. Akan tetapi, orang itu tetap mendapatkan keadilan-Nya.
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Alasan penelantaran Allah kepada hamba-Nya adadua macam.

Pertama: Sebagai balasan terhadap penyimpangan hamba karena
lebih mentaati dan mengikuti musuh-Nya, serra sengaja melupakan-
Nya dan tidak bersyukur kepada-Ny". Oleh karena itulah, hamba
tersebut pantas ditelantarkan dan diabaikan oleh-Nya \H .

Kedua: Allah memang tidak ingin menganugerahkan taufik
kepadanya sejak semula, karena Dia tahu bahwa hamba-Nya itu tidak
akan menyadari betapa besar nikmat hidayah, tidak akan bersyukur
kepada-Nya atas nikmat tersebut, tidak akan memuji-Nya atas nikmat
itu, dan tidak akan mencintai-Nya. Jadi, Allah tidak memberikan
nikmat itu kepadanya sebab ia memang tidak layak menerimanya.
Tentang hal ini, Allah \H berfirman:

L

w. u 16 {ii 6 X',ra',rJ+ 6, 6 G liu,y
{@'uhai&fri$l

"Demihianlah Kami telab rnenguji sebagian mereka (orangydng bqo)
dengan sebagian ydng lain (orang ydng miskin), agar mereka (orang
ydng kaya itu) berkata: 'Orang-orang serna.cam inihab di antara kita
yang diberi anugerah oleb Allah?' (Allab berfi.rman): 'Tidahkah Allah
lebih mengetabui tentang mereba ydng bersyukur (hepada-Nya)i'" (QS.
Al-An'aam: 53)

Dan Allah W juga berfirman:

{@WJbax*5;y
"Kalau sekiranya Allah mengetabui kebaikan ada pada mereka, tentu-
lah Allab menjadikan mereka dapat mendengar." (QS. Al-Anfaal: 23)

Apabila Allah menetapkan bahwa orang-orang tertentu akan
tersesat dan dijadikan-Nya suka berbuat maksiat, maka itu semara-mata
karena keadilan-Nya. Sebagaimana halnya ketika Allah menetapkan
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agar :ular, kalajengking, dan anjing buas dibunuh.3T Allah menetapkan

hukum tersebut berdasarkan keadilan-Nya semata, meskipun sejak

awal hewan-hewan tersebut memang diciptakan dengan sifat yang

membuatnya pantas untuk dibunuh.

Pembahasan seputar takdir ini telah kami ungkapkan secara

panjang lebar di dalam kitab yangbesar, yakni mengenai qadha'dan

qadar.38

Selain penjelasan di atas, lafazhdo'a Nabi tersebut, yaitu: "Hukum'
Mu berlahu atdsku, ketentuan'Mu adil bagiku"se juga menjadi bantahan

terhadap pendapat dua golongan berikut.

l. Qadariyyah, yaitu golongan yarLg secara umum menolak adanya

takdir Allah kepada hamba-Nya.Dan, secara khusus perbuatan

hamba tidak ditentukan oleh qadba'dan qadar Allah (tetapi dari

kehendak mereka sendiri). Adapun yangmerupakan takdir Allah
hanya sebatas perintah dan larangan yang Dia tetapkan bagi

mereka.

2. Jabariyyah, yaitu golongan yang berpendapat bahwa semua

y ang ditakdirkan Allah adalah bentuk keadilan-Nya $rang tidak
mungkin dibalas dengan hukuman). Jika tidak demikian, maka

tidak ada faedahnya sabda Rasulullah di dalam do'a beliau:
"Takdir-Mu adil bagiku." Keadilan menurut mereka adalah segala

yangmungkin dikerjakan, sedangkan kezhaliman adalah sesuatu

rz Dalil hadits yang menunjukkan dibolehkannya membunuh ular terdapat dalam Shabiibul Bukhari
(no. 1830). i{ad"its itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia bertutur:-"Suatu ketika, seekor ular
melompai di hadapan para Sahabat. Pa& saat itu, mereka sedang bersama Nabi di dalam sebuah
gua di Mina. tvtaki Nabi {S bersabda: 'Bunuhlah ular itu.'"
tlengenai kalajengking dan anjing buas, haditsnya tercantum dalam kitab Sbahi.ihul Bufb.an @9.
1828i dan Shah;iiuui;m (no.- 1200) dari Hafshih, bahwasanya Nabi ;ig pernah bersabda: "Ada
lima'binatang yang boleh'dibunuh, yaitu ...." Beliau $ menyebutkan fiewan-hewan tersebut,
termasuk di dalamnya kedua binatang ini.
Catatan:
Imam Malik di dalam al-Muuaththa' Q./3Sl) berkata: "Yang dimaksud anjing ganas di sini_ialah
segala binatangyan1 menggigit, menyerang, dan menakut-nakuti manusia. Termasuk dalam
ka:tegori ini adilah singa, hirimau, macan kumbang, dan serigala."

38 Kita6 yang dimaksua aalal Sytfaa-ul 'Aliil. Lihat penjelasan masalah ini dalam kitab tersebut

0,/27r-t7e).ie Penggalan dari hadits yang lalu.
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yangpada dasarnya mustahil terjadi. Menurut mereka, seolah-olah
beliau ffi mengucapkan: <<!:6 e*V ,iY)) "Takdir-Mu berlaku
dan terlaksand. d.tashu." Ungkapan ini sama persis dengan pendapat
pertama (y^ngdisebutkan dalam pembahasan ini halaman. 66).

.oofoo.
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Tawassul Dengan Asma Atlah \ffi

Dalam lanjutan do'a Rasulullah ffi sebelumnya, disebutkan:

'{5L 3i,qq g^Afli 3i,6i,.i y,tfi,Gi'} r\ ,p-ulri:i ll
(( .3iie,-fJl *9rolA\ )i,G)& jr\"'Li

"Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama-Mu, dan yang
Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan
ia di dalam kitab-Mu, atavyangEngkau ajarkan ia kepada seseorang

dari makhluk-Mu, atau y 
^ng 

hany a Engkau ketahui sendiri. "a0

Ungkapan ini merupakan bentuk tawassul kepada Allah dengan

semua asma-Nya, baik nama yarLgdiketahui atauyangtidak diketahui
hamba. Dan, inilah wasilab (perantara*o) y"tg paling dicintai-Nya
karena nama-nama Allah merupakan perantara yang menyiratkan
sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya.

Rasulullah ffi lalu berdo'a:

G,b +\ti),U--9;i+ 3,&rb rj Sq* e;..1l}:l Wii ...11

K'$Y)
"... Kiranya Engkau jadikan al-Qur-an sebagai penyejuk hatiku,
cahaya dadaku, pelipur laraku, serta pengusir kecemasan dan ke-

resahanku."al

40 lbid.
ar Penggalan hadits Ibnu Mas'ud yang lalu, yang disertai dengan akhrij-nya.
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g,q;( , kai Jg(, \ir:'4'irf a6 i( l13t c$ y

{ @ #r'.6;i 16cr#6'b;

,:i;; Y eaA -6, $('i;r;( 
" 
ii F eU;y

{@

Kata (( Ci,Jt )) berarti hujan yangmenghidupkan arau menyuburkan
bumi. Allah mengibaratkan al-Qur-an seperti hujan karena ia dapat
menghidupkan h1ti. Allah W juga menjadikan al-Qur-an seperti
cahaya. Kemudian, dipadukanlah antara air yang memberikan
kehidupan itu dengan cahaya yangmemancarkan sinar; sebagaimana
termaktub di dalam firman-Nya:

*Allah telab menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlab ia
(air) di lembahJembab menurut ukurannyd., maka arus itu membawa
buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) ydng mereka lebur
dalam api untuk membuat perbiasan." (QS. Ar-Ra'd: 17)

Begitu pula, di dalam firman-Nya:

e$6i6:\

"Perumparnartn mereka seperti orang-orang yd.ng menyalakan api,
setelab rnenerangi sekelilingnla, Allab melenyapkan cabaya (yang
menyinari) mereka." (QS. Al-Baqarah: t7)

Setelah itu, Allah W berfirman:

{@wi;#ry
"Atdu sEerti (orangydng ditimpa) hujan lebat dari langir. " (QS. A1-
Baqarah: 19)

Dan, ketika Allah W menegaskan:

-ryj r{""6'i:5 ->. ii3fr 3}' fry

72
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*Allab (pemberi) cabaya (kepada) langit dan bumi. Perumpd.nld.d,n

cahaya-Nya." (QS. An-Nuur: 35)

maka Dia \H pun berfirman:

{ @,r$irl? w 4'r;\ "J'filb
"Tidakhah engkau melihat bahua Allah menjadikan aa)d,n bergerak

p erlab an, kemudian rnengurnpulk anny a." (QS. An-Nuur: 43)

Dengan demikian, do'a ini mengandung Permohonan agar Allah
menghidupkan hati beliau ffi dengan al-Qur-an, juga menerangkan

dada beliau dengan cahaya. al-Qur-an, sehingga arLtara kehidupan dan

cahayaterpadu menjadi satu di dalam dirinya.

Tentang hal itu, Allah W berfirman:

:^v 5 oai j4-r c* 6j 5 (W) rffi A I'rgy
{@ q4et1*$+t-'Aic

"DAn apakah ord,ngydng sudab mati lalu Kami bidupkan dan Kami
beri dia cahaya ydng membuatnya dapat berjalan di tengah'tengah

ordng banyak, sarnd dengan ord.ng ydng berada dalam kegelapan,

sebingga dia tidak dapat keluar dari sana?" (QS. Al-An'aamz 122)

Dikarenakan ukuran dada lebih luas daripada hati, maka cahaya

yang ada di dada akan mengalir ke hati; sebab, hati mengambil
cahaya dari sumber yang lebih luas daripadanya. Dan, mengingat

kehidupan badan dan setiap anggota tubuh bergantung pada

kehidupan hati-dan telah diketahui sebelumnya bahwa kehidupan
itu mengalir dari hati ke dada, baru ke seluruh anggota tubuh-maka
Rasulullah memohon agar hati beliau dihidupkan dengan hujan (a1-

Qur-an) yang merupakan sumber kehidupan.

Begitu pula, mengingat kesedihan, keresahan, dan kesusahan itu
bertentangan dengan kehidupan dan terangrLya (kedamaian) hati,

maka Nabi ffi memohon agar semua itu sirna dengan Perantara
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al-Qur-an, sehingga kedukaan itu tidak kembali lagi. Sebab, jika
kedukaan tersebut dihilangkan dengan selain al-Qur-an, seperti
dengan kesehatan, dunia, jabatan, isteri atau anak, niscaya kedukaan
tersebut akan kembali setelah semua itu sirna.

Ada tiga hal (yang dilahirkan oleh sesuatu) yang dibenci hati. Jika
berkaitan dengan masa lalu, ia akan memunculkan huzn (kesedihan).
Sementara jika berkaitan dengan masa yang akan datang, ia akan
melahirkan bamm (kecemasan). Dan jika berkaitan dengan masa
sekarang, ia akan menghadirkan ghamm (keresahan).a2 Wallaahu
a'lam.

.oofrr.

a2 Seorang.hamba hendaknya memohon kepada Allah agar menghilangkan semua hal yang tidak
disukai hatinya-baik yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang, marrpr'rn yang akan dalang-
sehingga hatinya menjadi jernih.
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".! 
.r. . r;., 

__

Manusia; Antara Takdir Dan Kehendak

l. Penyesatan berpikir atas nama takdir

Orang-orar,g yarTgtidak mengenal Allah dengan sebenarnya

dan tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat-Nyr; tanPa disadari,

mereka menanamkan kebencian terhadap Allah dalam diri orang

yafiglemah imannya, serta menghalangi mereka untuk mencintai

dan mentaati-Nya.

Ada beberapa contoh perbuatan orang-o rurLg yang sesat tersebut,

seperti mereka menanamkan pada diri orang yang lemah imannya

bahwa ketaatan hamba tidak ada gunanya dr sisi Allah, meskipun

ketaatan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dengan

penuh ketulusan lahir maupun batin. Mereka juga menanamkan
pemahaman bahwa tidak ada satu pun yang bisa menjamin seorang

hamba akan aman (selamat) dari makar (tipu daya) Allah. Pasalnya,

menurut mereka, Allah bisa saja mengalihkan orang yarTg bertakwa

dari tempat ibadah yatgmulia ke tempat pelacuran yang hina, dari

tauhid dan dzikir mengingat-Nya kepada kemusyrikan dan kelalaian.

Bahkan, Allah bisa saja membalik hatinya seratus delapan puluh
derajat;dari iman yangtulus kepada kekufuran!

Keyakinan seperti ini lahir dari kekeliruan dalam memahami
hadits yarLg shahih, dan juga dari beberapa hadits bathil yang
sebenarnya tidak disabdakan oleh Nabi W, y^ng ma'shum. Lantas,

mereka mengklaim bahwa inilah hakikat tauhid. Dan untuk
menguatkannya, mereka pun berdalil dengan firman Allah:
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{@ 5!4;}; Si'-614{y
*Dia (Allah) tidak ditanya tentd.ng apa yang dikerjakan, tetapi mereka-
lah yangakan ditanya." (QS. Al-Anbiyaa':23)

Juga dengan firman-Nya:

{ @ 6iers i;;f 'J I ;i'H, ta.l,";ii'H, iil6 y
"Maka apakab mereka nterasa d.rnan dari adzab Allah (yorg tidak
terduga-duga)? Tiada ydng tnerasd arnd.n dari adzab Allab kecuali
ordng-ord.ng yang rugi. " (QS. Al-A' raafz 99)

Dan firman-Nya:

( @ <r';r) 1L;i6 -*r,.;.fr <5. 34'rf d\rA;\y
"Ketahuilah babua sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan
batinya dan sesunggubnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."
(QS. Al-Anfaal:24)

Mereka jtgaberarzumen dengan takdir yangmenimpa Iblis. Pada
mulanya, Iblis termasuk golongan Malaikat yangpaling taat kepada
Allah.a3 Dia telah sujud di hampir semua petak langit, dan ruku'
di hampir semua tanah di bumi. Akan tetapi, takdir dan hukum
(ketentuan) Allah tidak bisa ditolaknya; Allah membalik kondisi
dirinya y^ng semula indah menjadi sesuatu yar..g paling buruk.
Bahkan, sebagian ahli ma'rifu, merekaaa berkata: "seyogianya kamu
takut kepada Allah seperti kamu takut kepada singa yangmungkin
akan menerkammu meskipun kamu tidak menganiayanya dan tidak
pernah melakukan kesalahan kepadan ya!" ot

Atsar (riwayat9 yrrg semakna dengan pernyataan penulis ini tidak shahih. Lihat Tafsir lbnu Abi
Hatim (ro.365) dan komenrar terhadap atsar tersebur.^
Yang berasal dari golongan al-Asy'ariyyah. Lihat bantahan ucapan mereka ini dalam kttab lbnu
Taimiab wal Aryaa'irab WL323) karya Dr. 'Abdurrahman al-Mahmud.
Inilah salah satu prasangka buruk mereka kepada Allah, Rabb semesta alam.

43
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Selain itu, mereka jugaberdalih dengan hadits Nabi:

,U'>$ws'e:i-HY JL,4ast $i ,u.'J;A ?-i,it ll
(( .r,iJri-6,rEll J-ti b, w,+\itjl r{L #

"sesungguhnya seseorang di antara kamu benar-benar mengerjakan

amal perbuatan (calon) penghuni Surga hingga iarak anta;ra dia dan

Surga hanya sejauh satu hasta; namun catatan takdir mendahuluinya,

lalu orang itu melakukan amal perbuatan (calon) penghuni Neraka,

hingga akhirnya dia masuk Neraka."a5

Juga dengan d.tsdr dari sebagian Salaf:

(( .lirl {{, b y#6 it\ *; ;r.ir rKt ;si l>

,.Dosa yangpaling besar adalah merasa aman dari makar (hukuman)

Allah dan berputus asa dari rahmat Allah."az

Dan juga dengan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbala8

tentang perkataan 'Aun bin 'Abdullah-atau lainnya. Di dalamnya

disebutkan bahwas aryalmam ini'+it)H pernah mendengar seorang

laki-laki berdo'a: ((.-!5J,tb'ii.Auill "Ya Allah, janganlah Engkau

amankan diriku dari makir-Mu." Mendengar ucaPan itu, 'Aun pun

menyanggahnya: "(Yrtg benar) ucapkanlah:

((.'!fJ,UUb t#v3ri ll
'Ya A1lah, jangan Engkau jadikan aku salah seorang yang merasa

aman dari makar-Mu."'

Mereka membangun keyakinan di atas Pemahaman ya$g sangat

keliru, yaitu pengingkaran akan adanyahikmah, alasan, dan sebab pada

perbuatan Altah. Mereka yakin bahwasanya Allah W menciptakan

46

47

48

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3208) dan Muslim (no.2643) dari Ibnu Mas'ud. Hadits serupa

juga diiiwayatkan dari beberapa orang Sahabat lainnya.
hi*"y* ini disebutkan oleh as-Suyuihi di &lam od-Pryry"I Mantsuur (tr/503) dan diriwayatkan
pula oleh sejumlah ulama Salaf dengan beberapa lafazhlair.nya
'Saya tidak m.rr.m.rkat referensi nrrkilan itu di dalam kitabnya, az-Zubd. lValkbu a'km.
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makhluk bukan untuk suatu hikmah arau karena sebab rertentu,
akan tetapi, perbuatan-Ny, tersebut hanya berdasarkan kehendak
murni; tanpa ada hikmah, alasan, maupun sebabnya. Dengan kata
lain, menurut mereka, Allah tH tidak berbuat untuk sesuaru dan
tidak pula karena sesuatu. Maka dari itu, Dia Mj berhak menimpakan
adzab yang paling pedih kepada orang yang taat; sebagaimana Dia
berhak memberikan limpahan nikmat berupa pahala kepada musuh-
musuh-Nya danpara pelaku maksiat.

Dua hal tersebut (yakni mengadzab orang yangtaat dan memberi
nikmat pelaku maksiat) bagi-Nya adalah sama. Kita tidak mungkin
menolaknya kecuali jika Nabi ffi memberitahukan sebaliknya.
Karena, hanya dengan pemberitahuan dari beliaulah kita dapat
mengetahui tidak mungkin Allah melakukan hal seperri itu. Bukan
karena di dalam diri-Nya ada unsur kebathilan dan kezhaliman.
Sebab, mustahil ada kezhaliman di dalam diri-Nya. Sama seperti
kemustahilan satu tubuh berada di dua rempat berbeda dalam satu
waktu, atau terjadinya malam dengan siang dalam satu waktu, atau
menjadikan sesuatu itu ada sekaligus tidak ada dalam satu waktu!

Demikianlah hakikat kezhaliman menurut mereka.

2. Berpikir lurus tentang takdir

Apabila seorang mau berpikir, niscaya dia akan bertanya kepada
dirinya sendiri: "Bagaimana mungkin seseorang akan mendekatkan diri
kepada Allah \H apabila hukum-Nya tidak jelas dan makar-Nya bisa
menimpa siapa saja semau-Nya? Dan, bagaimana mungkin hamba itu
mau menaati dan mengikuti perintah-Ny, jika kondisinya demikian
sementara waktu kita di dunia hanyalah sedikit? Bukankah pula
kita akan merugi di dunia dan di akhirat apabila kita meninggalkan
kenikmatan-kenikmatan hidup dalam waktu yangsedikit ini dengan
meninggalkan syahwat dan membebani diri dengan ibadah-ibadah
yang berat, sedangkan kita sendiri tidak yakin sepenuhnya terhadap
manfaat ibadah-ibadah tersebut. Karena bisa jadi Allah mengubah
iman kita menjadi kufur, tauhid menjadi syirik, taat menjadi maksiat,
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kebaikan menjadi kejahatan, dan seandainya kita dikekalkan dalam

hukuman-hukuman-Nya? "

Jika keyakinan ini sudah terpatri di dalam hati, hingga meresaP

di dalam jiwa, maka apabila mereka diperintahkan untuk taat
kepada Allah dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi,
niscaya mereka tidak mengacuhkannya. Mereka tidak ubahnya
seperti seorang anak yang didoktrin oleh orang tuanya: "Gurumu
itu, kalaupun kamu belajar dan berbuat baik, soPan dan tidak
kurang ajar kepadanya, boleh jadi dia tetaP akan memarahi dan

menghukummu. Juga sebaliknya, iika kamu malas dan tidak mau

mengerjakan tugas, bahkan tidak mengerjakan perintahnya, boleh
jadi dia akan menyayangi dan menghormatimu." Doktrin demikian
akan bersemayarndi hati si anak sehingga membuatnya tidak Perc ya

lagi dengan ancaman gurunya jika ia berbuat kesalahan, ata:u janii
gurunya 1lka ia berbuat baik.

Apabila anak itu sudah dewasa dan telah layak untuk mengatur

urusannya dan memegan g iabatan tertentu, orang tuanya akan

berkata: "Lihatlah penguasa negeri ini. Ia membebaskan pencuri dari

tahanan lalu menjadikannya menteri yangberwewenang. Di sisi lain,

penguasa itu menangkap orang biiak yangsudah menjalankan tugasnya

dengan baik, lalu menahannya, hingga kemudian dia membunuh
dan menyalibnya." Doktrin seperti ini akan menumbuhkan rasa

benci si anak terhadap penguasa negerinya, dan menghilangkan rasa

percayanya terhad ap janji dan ancam annya. Pupuslah rasa cinta
di dalam hati si anak kepada pemimpinnya. Dan dia pun takut
kepada penguasa itu sebagaimana takutnya ia kepada orang zhalim
yangmenangkap orang baik-baik untuk dihukum. Akhirnya, anak

tersebut mengalami krisis kepercayaan terhadap perbuata,n yang
bermanfaat maupunyangberbahaya. Dia tidak Percaya lagi akan

adany aperbedaan antara Perbuatan baik yang membuatnya tenteram

dan perbuatan buruk yang membuat dirinya tidak nyaman.

Lantas, adakah sesuatu y^ng dapat menjadikan hambalari
menjauh dari Allah dan benci kepada-Nya daripada pemahaman

seperti ini? Bahkan, seandai nya oratg-orang atheis berusaha membuat

Fawaidul Fawaid 79



para pengikutnya membenci agama hingga mereka meninggalkan
Allah, niscaya kaum itu tidak akan mampu melakukan sesuatu yang
lebih parah daripada keyakinan sesat ini.

Para penganut keyakinan ini mengira telah menempatkan tauhid
dan takdir secara benar. Dengan keyakinan itu, mereka juga meng-
anggap telah membela agam Islam dan melawan Ahlul Bid'ah.
Padahal, Kitab-Kitab Allah-apalagi a1-Qur-an-dan para Rasul-Nya
justru bersaksi bahwa mereka telah melakukan hal sebaliknya. Demi
Allah, benar kata pepatah: "musuh yang pandai tidak lebih berbahaya
daripada teman y^ngbodoh."

Maka seandainya para juru dakwah mengikuti cara yang telah
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya di dalam mengajak umat manusia
ke jalan-Nya, niscaya kehidupan dunia ini menjadi teratur dan tidak
akan ada kerusakan di dalamnya.ae

3. Allah tidak menzhalimi hamba-Nya

Allah W Yang Mahabenar lagi Mahasempurna telah memberi-
tahukan bahwa Dia memperlakukan manusia sesuai dengan apayang
mereka perbuat. Dengan kata lain, Allah memberikan ganjaran
sebagaim ana amal perbuatan mereka. Seorang yang berbuat
kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dizhalimi haknya. Ia
tidak perlu khawatir akan dikurangi pahalaatau akan ditambah dosa

dan kesalahannya. Sebab, AllahlH sama sekali tidak akan menyia-
nyiakan amal shalih yangdilakukan oleh orangyang berbuat baik.
Allah tidak akan menyia-nyiakan atau menzhalimi sekecil apa pun
upaya yang dilakukan oleh hamba-Nya, sebagaimana disebutkan
dalam firman-Nya:

{ @ V .Vt fi?tr' u r- i-3 Q *'i'lcJt rF}
"Dd,n jika ada kebajikan (sekecil dzarrah), niscaya Allah akan melipat
gandakannya dan memberihan pahala yang besar dari sisi-Nyo." (QS.

An-Nisaa': 40)

ae Inilah manhajheqsebagaimana yang kami jelaskan, kami sepakati, dan kami serukan.
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Meskipun nilai perbuatan seseorang hanya sekecil biji sawi niscaya

Allah W akan membalasnya dan tidak akan menyia-nyiakannya.
Bahkan, Dia akan membalas satu kebaikan dengan pahala sepuluh
kali lipatnya, dan melipatgandakannya hingga tujuh ratus kali lipat,
hingga berlipatJipat ganda jumlahnya.

Allahlah yangdapat memperbaiki hati orang-orang yang berbuat
kerusakan. Dialah yarLgmenerima hati orang-orang yartg berpaling
dari-Nya. Dialah yangmenerima taubat orang-orang yang berdosa.

Dialah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat.

Dialah yangmenyelamatkan orang-orang yang celaka. Dialah yang
mengajari orang-orangyang bodoh. Dialah yang membuka mata
orang-orang yang kebingungan. Dialah yang mengingatkan orang-
orang yanglalai. Dialah yang memberi perlindungan kepada orang-

orang yangtelantar.

Allah \H hanya akan menjatuhkan hukuman-Nya kepada sese-

orang setelah yarLg bersangkutan benar-benar membangkang dan

bersikap angkuh terhadap-Nyr; itu pun setelah Dia berkali-kali
mengajaknya untuk kembali kepada-Nya serta mengakui rububiyah
dan keben aran (dzat)-Nyr. Hingga jika pelaku kemaksiatan itu sudah

tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi panggilan-Nya, serta

mengakui rububiyab dan keesaan-Nya, maka ia pun akan disiksa
karena kekufuran, kesombongan, dan pembangkanga nnyaterhadap
Allah. Dalam kondisi demikian, Allah \H menjatuhkan hukuman
yang dapat membuatnya menyalahkan diri sendiri atau menyesali
perbuatannya. Selain itu, agar ia menyadari bahwasanya Allah **
tidak pernah menzhaliminya; melainkan dialah yang menzhalimi
diri sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah W tentang penghuni
Neraka:

{@#irsJt1xdrigi;6y
"Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlab (dari rahmat Allab)
bagi pengbuni Neraka. ydng menyala-nyala itu." (QS. Al-Mulk: 11)
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Allah \H j uga be rfirman men genai oran g-ora ng y arTg dibinas akan-

Nya di dunia; bahwa setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah
dan merasakan adzab-Nya, mereka pun menyesal dan berkata:

t::rG W i; "{;i3iiiD 6G}

"Betapa celaka kami, sungguh kami ora.ng'ord.ng yd.ng zhalim. Maka
demikian keluban mereka berkepanjangan, sebingga mereka Kami
jadikan sebagai tand.rndn ydng telah dituai, yang tidak dapat hidup
lagi.' (QS. Al-Anbiyaa': 14-15)

Diceritakan pula di dalam al-Qur-an tentang para pemilik kebun
yang dibuat rusak oleh Allah akibat perbuatan mereka sendiri.
Mereka berkata ketika melihat kebun tersebut:

{@ <"*KYyti'#:$6}
"Mereka rnengucd,?kan: 'Mabasuci Rabb kami, sesunggubnya hami
adalah orang-ord.ng yang zbalim.'" (QS. Al-Qalam: 29)

A1-Hasan berkata: "Orang-orang itu dimasukkan ke dalam api

Neraka. Meskipun hati mereka memuji Allah, tetapi hal itu tidak
dapat menyelamatkan mereka dari siksa-Nyr."

Oleh karena itu, Allah W berfirman:

{ @'4'ttrt $ ;, :,-*t <6 W tii, ;fi 11 8y
"Maka ordng-ordng yang zhalim itu dimusnabhan sampai ke akar'
akarnya. Segala puji bagi AIIah, Rabb semesta alarn."(QS. Al-An'aam: 45)

Kalimat "Segala puji bagi Allah, Rabb semestd. aldm" dalam ayat
di atas berbentuk adverbial yang menerangkan keadaan. Artinya,
mereka dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan pada saat yang
sama, Allah \H dipuji atas adzab-Ny, itu. Dengan kata lain, Allah
benar-benar membinasakan mereka bersamaan dengan waktu mereka

memuji-Nya.

j+|KYy-tSs"$

{@ 6r*
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Itulah pembinasaan dan penghancuran yang dilakukan Allah \H,
dan Dia dipuji atastya. Sebab, Allah melakukan semua itu karena
hikmah dan keadilan-Nya yang sempurna, serta pada tempat yang
tepat. Dan orang yang memahami konteks ini akan mengatakan:
"Hukuman itu tidak layak ditempatkan selain di tempat ini, bahkan
tempat ini hanya layak diisi dengan hukuman."

Oleh sebab itu, setelah memberitahukan ketetapan hukum-Nya
di antarapara hamba-Nya serta menyatakan bahwa orang-orang yang
beruntung akan masuk Surga dan orang-orang celaka akan berada di
Neraka, Allah \H berfirman:

{ @ ;ry\:f q ;+ 3fr ,b ;!U 63$y
"dan diberi putusan di antara hamba-bamba Allab dengan adil dan
diucapkan: 'segala puji bagi Allab, Rabb sernesta alam."'(QS. Az-
Ztmar:75)

Di dalam ayat ini, Allah \H tidak menyebutkan subjek pada
kalimat{ Si,jfi"dan diucapkan" untuk menunjukkan makna yarLg
bersifat umum. Yaitu, ketika semua makhluk menyaksikan hikmah,
keadilan, dan karunia Allah \iH tersebut, mereka mengucapkan: "segala

puji bagi Allah, Rabb sernestd, alam." Oleh karena itu, konteks umum
tersebut juga dinyatakan dalam firman Allah \H tentang keadaan para
penghuni Neraka:

4@'e36r;L,i'l;"y
"Dikatakan (kepada mereka): 'Masukilah pintu-pintu Neraka Jahannam
itu"' (QS. Az-Ztmar: 7 2)

Seolah-olah, semua makhluk yang ada pada hari Pengadilan itu
mengucapkan kalimat perintah (untuk masuk ke dalam Neraka)
tersebut, bahkan anggotabadan dan roh mereka, juga bumi dan langit
turut mengucapkannya.
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Allah \H juga memberitahukan bahwa apabila Dia membinasakan

musuh-musuh-Nya, Dia pasti akan menyelamatkan para kekasih-

Nyr. Dia t6i tidak akan membinasakan seluruh manusia semata-mata

karena kehendak-Ny". Buktinya, ketika Nabi Nuh lpr memohonkan

keselamatan untuk anaknya, Allah memberitahukan bahwa anaknya

itu akan tenggelam disebabkan keburukan dan kekufurannya; Allah
tidak berfirman: "Sesungguhnya Aku menenggelamkannya semata-

mata karena kehendak dan kemauan-Ku, t^nPe sebab dan dosa."

Allah [H pun menjamin untuk menambah hidayah-Ny. kepada

orang-orang yar'gberjuang di ialan-Nya. Allah tidak mengatakan

bahwa Dia akan menyesatkan mereka dan membuat usaha mereka

sia-sia. Allah juga menjamin akan menambah hidayah kepada orang-

orang yang bertakwa dan mengikuti apa yarlg diridhai-Nya. Dan,
Allah memberitahukan bahwa Dia hanya akan menyesatkan orang-

orang y^ngfasik, yakni mereka yangmengingkari perjanjian dengan

Allah y ang telah ditetapkan-Nyr.

Allah :ffihanya menyesatkan orang yarLg mengutamakan ke-

sesatan danyanglebih memilih jalan kesesatan itu daripada jalan

petunjuk. Itulah yangmenyebabkan kesesatan terpatri kuat di dalam

pendengaran dan hatinya. Dia juga akan membalikkan hati siapa pun
yangtidak senang kepada petunjuk-Nya (setelah petunjuk itu datang

kepadanya), tidak mengiman inya, ataupun malah mencamPakkan dan

menolaknya. Dibalikkanlah hati dan penglihatan orang itu sebagai

hukuman baginya, karena ia telah menolak dan mencampakkan
petunjuk Allah yangtelah muncul dan diketahuinya. Seandainya

AllahtH mengetahui ada potensi kebaikan pada iiwayang telah
ditetapkan untuk sesat dan sengsara, niscaya Dia akan memberinya
pemahaman dan petunjuk. Namun, Allah mengetahui bahwa jiwa itu
memang tidak layakmenerima anugerah dan kemuliaan-Nya.

AllahlH menyingkirkan hal-hal yangbisa menjadi alasan manusia

untuk tidak taat kepada-Nya, menegakkan hujjab, dan memberikan
sebab-sebab hidayah kepada mereka. Allah tidak akan menyesatkan

hamba-Nya, kecuali orang-orang fasik dan zhalim. Dia hanya akan
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mengunci mati hati orang yang melampaui batas; dan hanya akan
menimpakan fitnah kepada orang-orang munafik disebabkan per-
buatan mereka sendiri.

Sesungguhnya, noda yang menutupi hati orang-orang kafir
disebabkan oleh usaha dan amal perbuatan mereka; sebagaimanayang
difirmankan Allah:

( @ l*-\\w, rr,ficilllky
"sekali-kali tidak! Bahkan d,pa yang mereka kerjakan itu menutupi hati
mereka." (QS. Al-Muthaffifiin: 1a)

Allah \H juga berfirman tentang golongan Yahudi, musuh-Nya:

{@
"dan karena mereka rnengatakan: 'Hati kami tertutup.' Sebenarnya

Allah telab mengunci mati hati mereka karena kekafi.rannya. (QS. An-
Nisaa': 155)

Allah ffi mengabarkan pula bahwa Dia tidak akan menyesatkan
orang-ora ng y^ng diberi-Nya petunjuk, kecuali setelah menjelaskan
hal-hal yangharus mereka jauhi. Namun-karena tabiat buruknya-
setelah itu manusia tersebut lebih memilih kesesatan daripada
petunjuk, lebih memilih penyimpangan daripada kebenaran. Dengan
demikian, ia lebih memilih mengikuti hawa nafsu, syaitan, dan musuh
Rabbnya.

Cfr#;;if *SWch4-;,,y

.otloo.
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Makar Allah w;j

Salah satu sifat yangAllah berikan kepada diri-Nya sendiri adalah

makar. Yang dimaksud dengan sifat makar ialah pembalasan Allah
kepada orang-orang yang melakukan makar atau keburukan kepada

para kekasih dan para Rasul-Nya. Perbuatan makar mereka y^ng
jahat itu pasti dibalas dengan makar-Nyayangbaik. OIeh karena itu,
makar dari mereka adalah sejahat-jahat makar, sedangkan makar Allah
adalah sebaik-baik makar. Sebab, makar Allah berupa keadilan dan
pembalasan yang setimpal. Begitu pula, tujuan tipu daya dari Allah
adalah untuk membalas tipu daya musuh-musuh-Nya terhadap para
Rasul dan kekasih-Nya, sehingga tidak ada yang lebih baik daripada
tipu daya dan makar Allah tersebut.5o

l. Makar Allah tidak mungkin salah

Adapun masalah seseorang yang melakukan amalan calon
penghuni Surga hingga jarak antara dirinya dan Surga tinggal sehasta,

tetapi takdir Allah menetapkan lain (yaitu orang itu masuk Neraka);
maka perlu dipahami bahwa keshalihan amal perbuatannya itu
hanya sebatas yang tampak di mata manusia, padahal hakikatnya
tidak demikian. Sebab, seandainya perbuatannya itu benar-benar
merupakan amal shalih yang diterima-Nya dan dapat mengantarkan

50 Siapa saja yang merenungi penjelasan ini akan mengetahui dengan jelas bahwa penafsiran demikian
adalah tepat dan shahih, bukan takwil atau penyimpangan penafsiran, sebagaimana anggapan
sebagian orang.
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ke Surga, serta termasuk amal yalgdicintai dan diridhai-Nya, niscaya

Allah tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja.

Sekilas, penjelasan tersebut mungkin dirasa rancu apabila me-

rujuk kepada penggalan sabda Nabi ffi terkait masalah ini:

(( Lri lwsdl ,3iir ))
"hingga jarak arLtara dia dan Surga hanya sedekat satu hasta"sl

Akan tetapi, kerancuan itu bisa dijelaskan sebagai berikut: "Amal
perbuatan seseorang itu akan dilihat melalui cara dia mengakhirinya.
Orang yang disebutkan di dalam hadits ini tidak mampu bersabar

dalam beramal shalih sehingga dia tidak dapat menyelesaikan
amalnya itu dengan sempurna. Bahkan, ada penyakit dan noda yang
tersembunyi di balik amalnya itu yang kemudian membuatnya
terhina pada akhir hayatnya. Penyakit dan noda batin tersebut
mengkhianati dirinya justru pada saat ia sedang butuh terhadap
petunjuk-Nyr.Akibatnya, ia melakukan hal-hal (buruk) yang lahir
dari penyakit tersebut. Seandainya tidak ada noda dan penyakit tadi,
niscaya Allah tidak akan mengubah iman orang itu. Di matamanusia,

dia memang tampak seperti orang yang melakukan amal shalih
dengan penuh kejujuran dan keikhlasan hati tanpa ada satu pun yang
menodai amalnya itu. Akan tetapi, Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu yang ada dalam diri setiap hamba-Nyat yartgtidak diketahui
oleh antar sesama mereka."

Begitu pula halnya dengan Iblis. Allah \H berfirman kepada para

Malaikat:

o'sesunggubnya Aku mengetahui apa yang tidah kamu ketahui.'" (QS.

Al-Baqarah:30)

5' Telah diuraikan takbij-nya.
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Allah \H mengetahui segala kekufuran, kesombongan, dan ke-
dengkian yangterkandung di dalam hati Iblis, yangtidak diketahui
oleh Malaikat-Malaikat-Nya. Ketika para Malaikat diperintahkan
Allah untuk bersujud, tampaklah ketaatan, kecintaan, ketakutan,
dan ketundukan yang ada di dalam hati mereka; mereka segera
melaksanakan perintah-Nya tersebut. Sementara itu, tampak pula
kesombongan, kelicikan, dan kedengkian yang ada di dalam hati
musuh-Nya tadi (Iblis); mereka bersikap sombong dan menolak
untuk bersujud. Akibat hal itu, Iblis pun termasuk dalam golongan
orang-orang kafir.

2. Rasa takut para wali Allah

Adapun rasa takut yarg dialami oleh wali-wali Allah terhadap
makar-Nya, perasaan itu memang benar adanya. Akan tetapi,
para wali-Ny, itu takut kalau-kalau Allah menelantarkan mereka
disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang mereka perbuat (bukan
karena Allah bisa menzhalimi hamba semau-Nya"), sehingga hidup
mereka akan berakhir di dalam kesengsaraan.'\il7ali-wali Allah tersebut
cemas lantaran dosa-dosa mereka dan selalu berharap akan keluasan
rahmat-Nya. Sedangkan firman Allah \H :

{@h;4'iilury
"Maka apakab mereka merd.srt, a,rndn dari adzab (makar) Allah." (QS.

Al-A'raaf:99)

ayat ini ditujukan bagi orang-orang fasik dan kaum musyrikin. Dan
ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang merugi
itulah yang suka berbuat maksiat dan tidak takut balasan Allah
terhadap makar jahat yang mereka lakukan.

Orang-orang'arif $rang mengenal Allah) takut terhadap makar-
Nya berupa penundaan adzab atas perbuatan dosa mereka. Sehingga

dengan makar itu, mereka teperdaya dan terbiasa melakukan dosa,

kemudian adzab datang kepada mereka secara tiba-tiba dan bertubi-
tubi.
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Orang-orang'arif juga takut terhadap makar-Nya yang me-

nyebabkan mereka lalai dan lupa berdzikir kepada-Nya. Sebab, Allah
akan berpaling dari mereka apabila mereka tidak mengingat dan taat

kepada-Nya. Jika hal itu terjadi, bencana dan fitnah pun akan segera

menimpa mereka. Dengan demikian, makar Allah yang ditakuti
orang-orang shalih ini adalah keberpalingan-Nya dari mereka.

Orang-orang'arif juga takut jika Allah mengetahui dosa-dosa

dan aib mereka-sementara mereka tidak mengetahui apa yang
tersembunyi dalam diri sendiri-lalu Dia mengirimkan makar-Nya
kepada mereka tanpa disadari.

Dan, orang 'arif ini takut apabila Allah menimpakan ujian yang
tidak mampu mereka hadapi dengan sabar, hingga akhirnya mereka
mendapat bencana karena ketidaksabaran itu. Hal ini fuga merupakan
makar A11ah.

.orfro.
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Buah Dari lman Kepada Sifat-Sifat Allah

1. Refleksi sifat-sifat Allah

Al-Qur-an adalah Kalamullab (ftrman Allah). Di dalamnya,
Allah tampak melalui sifat-sifat-Nyr.Di dalam beberapa ayat, Allah
tampak bagi hamba-hamba-Ny, dalam balutan sifat kehormatan,
keagungan, dan kemuliaan. Melalui sifat-sifat itu, kepala hamba

akan tunduk, jiwanya luluh, lidahnya tidak sangguP berkata-kata,

dan semua kesombongannya sirna layaknya Baram yang larut di
dalam air.

Sementara, di dalam beberapa ay^t lainnya, Allah tampak di
hadapan hamba dalam sifat-sifat keindahan dan kesemPurnaan, yaitu
kesempurnaan seluruh asma, keindahan semua sifat, dan keindahan

segala perbuatan-Ny, yangmenunjukkan kesemPurnaan Dzat-Nya.
Kecintaan seorang hamba kepada Allah akan menggantikan semua

kekuatan cintanya kepada selain-Nya. Semakin dalam seorang

hamba mengenal keindahan dan kesemPurnaan sifat-sifat Allah maka

semakin besar pula kekuatan cintanya kepada-Nya; dan seiring itu,
hatinyahanya dipenuhi oleh rasa cinta kepada-Nya. Apabila ada

cinta lain yang menghampiri dan hendak berbagi dengan cintanya
kepada Allah, niscaya hati dan segala isinya akan menolak dengan

sekuat-kuattya.

Berdasarkan penjelasan itu, benarlah ungkapan sebuah sya'ir:
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diharapkan bati itu akan melupakanmu,
narnun tabiatnya enggd.n beranj ak meninggalkanrnu.

Dan jika sudah demikian, maka rasa cinta kepada Allah itu pun
berubah menjadi tabiat, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan.

Di dalam ayat lainnyalagt, Allah tampak bagi hamba-hamba-
Nya dalam sifat kasih, kebajikan, kelembutan dan kebaikan. Dengan

meyakini sifat ini, akan bangkitlah harapan si hamba, terbentanglah
impiannya, dan bertambahlah keinginannya kepada Allah. Dengan
itu semua, ia berjalan menuju Rabbnya dengan penuh harapan.
Setiap kali harapan itu menguat, hamba tersebut semakin giat dalam

beramal shalih. Layaknya seseorang yang sedang menanam benih;
semakin besar harapannya untuk bisa menuai panen, tentu ia akan

menaburkan benih-benih ke seluruh tanah garap^nnya. Namun, jika
harapannya untuk panen lemah, niscaya ia akan menaburkannya
sedikit saja.

Apabila Allah tampak melalui firman-Nya dengan sifat adil dan

dendam-Nya, atau dengan sifat murka, benci dan pembalasan-Nya,
maka terkekanglah nafsu amarah hamba tadi, melemahlah syahwat
dan emosinya, hilanglah senda gurau dan sikap main-main, serta

keinginannya untuk berbuat sesuatu yang diharamkan. Terkendali
pulalah segala gerak-geriknya, datanglah rasa takut nya, danmeningkat-
lah kewaspadaannya terhadap perbuatan maksiat.

Jika Allah tampak di dalam firman-Nya dengan sifat sebagai

pemberi perintah dan larangan, janji dan wasiat, yarLg mengutus
para Rasul, yang menurunkan Kitab-Kitab suci, dan menetapkan
syari'at, maka timbullah kekuatan dalam diri hamba tersebut untuk
melaksanakan perintah-Nya, mendakwahkan perintah tersebut, saling

mengingatkannya antar sesama, selalu mengingat-ingat perintah itu,
membenarkan kabar berita dari-Nya, serta melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan-Nya.

Apabila Allah tampak di dalam firman-Nya dengan sifat Maha
Mendengar dan Maha Melihat, muncullah rasa malu yangsangat besar
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pada diri hamba itu. Ia malu jika Allah melihatnya dalam keadaan
yang dibenci-Nya, atau mendengar darinya sesuatu yang dibenci-
Nyr, atau menyembunyikan di dalam hatinyasesuatu yangmembuat
Rabbnya murka kepadanya. Dengan rasa malu itu, hamba tersebut
selalu mengukur semua perbuatan, pembicaraan, dan isi hatinya
dengan barometer syari'at; dan tidak membiarkan perbuatanrlya
mengalir bebas begitu saja menuruti kehendak naluri dan nafsunya.

Jika Allah tampak melalui firman-Nya dengan sifat maha men-
cukupi para hamba-Nya, maha mengurusi mereka, membagi-bagi
rizki mereka, mencegah musibah dari mereka, membela para kekasih-
Nyr, melindungi mereka, serta menyertai mereka secara khusus, maka
akan timbul pada diri hamba tersebut kekuatan untuk bertawakal
kepada-Nya, berserah diri kepada-Nya, serta ridha kepada-Nya atas

segala yangditetapkan bagi dirinya. Tawakkal sendiri menunjukkan
pengetahuan hamba bahwa Allah Maha Mencukupi, pilihan Allah
untuknya adalah yang terbaik, keyakinannya kepada-Nya, serta
keridhaannya terhadap apa-apa yang Allah perbuat dan tetapkan
untuk dirinya.

Apabila Allah tampak melalui firman-Nya dengan sifat ke-
muliaan dan kebesaran-Nya, maka jiwa yang tenang di dalam diri
hamba tersebut akan merasa hina dan tidak berdaya di hadapan
keagungan-Nya, tunduk di hadapan kebesaran-Nya, sehingga hati
dan seluruh anggota badannya menjadi khusyu'. Ketenteraman
dan ketenangan semakin menyelubungi hati, lidah, anggota badan,
dan penampilannya. Hingga kemudian, hilanglah keangkuhan,
kesombongan, dan kekerasan hatinya.

2. Sifat-sifat ulubiyyab dan rububiyyab

Inti dari pembahasan sebelumnya adalah terkadang Allah \H
mengenalkan diri-Nya kepada para hamba melalui sifat-sifat ulubiyyah
(hak tunggal untuk disembah dan diibadahi*d) dan terkadang melalui
sifat-sifat rububilry ab (hak tunggal dalam penciptaan dan pemeliharaan
alam semesta*d).
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Pengakuan hamba terhadap sifat-sifat uluhlryah Allah menyebab-

kan seorang hamba memperoleh kecintaan khusus, melahirkan rasa

rindu untuk bertemu dengan-Nya, kedekatan dan kegembiraan
bersama-Nya, rasa senang mengabdi kepada-Nya, semangat untuk
berlomba-lomba mendekati-Nya, kecintaan untuk mentaati-Nyr,
selalu berupaya mengingat-Nya dan berpaling dari keterikatan
terhadap makhluk kepada-Nya. Hanya kepada-Ny, hamba itu
menyandarkan cita-c itany a, bukan kep ada selain-Nya.

Adapun pengakuan hamba terhadap sifat-sifat rububiyyah
Allah akan membawa dirinya kepada sifat tawakkal kepada-Nya;

membuatnya merasa sangat membutuhkan-Nya; selalu memohon
pertolongan-Nya; serta menjadikannya merasa hina, tunduk, dan

pasrah kepada-Nya sa1a.

Puncak pengakuan ini adalah dengan meyakini sifat rububtyyab

tersebut di dalam qadha' dan qadar-Nyr. Mengakui nikmat-Nya di
dalam setiap musibah, dan mengakui pemberian-Nya ketika Dia
tidak memberi. J.rg, dengan mengakui kebajikan, kelembutan,
kebaikan, dan kasih sayang-Nya di dalam sifat qayyumiyyab (Maha

Mengurus makhluk-"0)-Nyr. Mengakui keadilan-Ny, di dalam setiaP

balasan-Nya, kemurahan dan kemuliaan-Nya di dalam amPunan-

Ny., penutupan aib hamba-Nya, dan pemaafan-Nyr. Mengakui
hikmah dan nikmat-Nya di dalam setiap perintah dan larangan-Nya.

Mengakui kemuliaan-Ny, di dalam ridha dan murka-Nya. Mengakui
kesantunan-Nya di dalam penunda an adzab-Nyr. Mengakui
kemurahan-Nya di dalam kepedulian-Nya. Dan, Mengakui kekayaan-

Nya di dalam penolakan-Nyr.

3. Menghayati al-Qur-an adalah sarana untuk mengenal
Ar-Rabrnaan

Apabila Anda menghayati al-Qur-an, menjaganya dari pe'
nyimpangan, serta menj adika nnye- hujj ab (dalil*d) untuk mematahkan

pendapat-pendapat golongan Mutakallimin (yang lebih mengedepan-

kan logika) dan pemikiran-pemikiran orang-orang yang suka
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mengada-ada, niscaya al-Qur-an52 akan memberikan kesaksian kepada
Anda tentang berbagai keagungan Allah.

Al-Qur-an itu akan memberikan kesaksian akan satu Penguasa
yangbersifat Al-Qayyuum @lahaMengatur*) di atas langitJangit dan
'Arsy-Nya. Dia mengatur segala urusan para hamba-Nya, memerintah
dan melarang, mengutus para Rasul, menurunkan Kitab-Kitab suci,
memberi keridhaan dan kemurkaan, memberi pahala dan hukuman,
memberi dan menahan rizkr, memuliakan dan menghinakan,
merendahkan dan mengangkat kedudukan (makhluk), melihat dari
atas tujuh langit dan mendengarkan, mengetahui yang disembunyikan
dan yang tampak jelas, maha berbuat apayarlgdikehendaki-Nya, dan
mempunyai semua sifat kesempurnaan serta suci dari segala aib.

Sungguh, tidak ada satu benda pun sebesar biji sawi, atau yang
lebih kecil daripadanya,yangbergerak di jagat rayainimelainkan hal
itu terjadi dengan seizin-Nya. Tidak pula selembar daun pun yang
jatuh tanpa sepengetahuan-Nya. Tidak seorang pun juga yangdapat
memberikan syafaat (pembelaan) di sisi-Nya, kecuali dengan seizin-
Nya pula. Dan, hanya Dialah satu-satunya penolong dan pemberi
syafaat.53

.oofoo.

52 Yakni, yang Anda hayati dan renungi ayat-zyatnya.
5r Penjelasan ini sangat luhur dan dalam. Namun, ia tidak dapat dirasakan oleh para ahli takwil,

orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta, para pelaku bid'ah, ataupun para pemuja kuburan!
Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki kehidupan mereka.
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Ungkapan Al-Qur-an
Mengenai Sifat Allah

1. Allah adalah penguasa dan pengatur alam semesta

Renungkanlah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam al-

Qur-an, niscaya Anda akan mendapati diri-Nya sebagai Penguasa
yang mempunyai seluruh kerajaan (kekuasaan) dan segala pujian.
Kendali segala urusan berada di tangan-Nyr. Segalanya berasal

dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Dia bersemayam di atas

singgasanakerajaan-Ny". Semua yatgada tidak akan terluput dari
pengetahuan-Nya. Dia maha mengetahui apa Pun yang ada di dalam
jiw a p ar a hamb a-N y a, lagi maha men get ahui s e gal a aP a y arTg mereka

sembunyikan dan yarLg mereka tampakkan.

Dialah *4 yang mengatur keraiaan-Nya sendiri, mendengar
dan melihat, memberi dan menahan, memberikan pahala dan

menghukum, memuliakan dan menghinakan, menciptakan dan

memberi rizki,menghidupkan dan mematikan, menentukan hukum,
serta menetapkan takdir dan mengatur ciptaan-Nya. Segala urusan

makhluk, kecil maupun besar, datang dan kembali kepada-Nya. Tak

ada satu benda pun, sekecil apa pun ia, yarrg bergerak tanPa seizin-

Nyr. Dan tak ada selembar daun pun yang jatuh melainkan dengan

sepengetahuan-Nya.
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2. Pufian Allah terhadap diri-Nya

Setelah itu, renungkan pula bagaimana Allah mengagungkan dan
memuji diri-Nya sendiri, menasihati para hamba-Nya, menunjukkan
dan menganjurkan mereka kepada apa-apa yaflg akan mengantarkan
kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Jrgr, bagaimana Allah
\H memperingatkan mereka agar menjauhi hal-h al yang dapat mem-
binasakan mereka, memperkenalkan diri-Nya kepada mereka melalui
nama-nam a dan sifat-sifat-Ny", memperlihatkan cinta-Nya kepada
mereka melalui nikmat-nikmat-Nya, lalu mengingatkan mereka
tentang nikmat-nikmat tersebut. Perhatikanlah pula bagaimana
Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan apa-apa yang
membuat semua nikmat yangdianugerahkan-Nya menjadi sempurna,
mengingatkan mereka akan siksa-Nya, kemuliaan yane telah
dipersiapkan jika mereka taat kepada-Nya, juga hukuman yang telah
dipersiapkan bagi mereka yangberbuat maksiat kepada-Nya.

Allah \H pun memberitahukan manusia mengenai perlakuan-
Nya terhadap para kekasih dan musuh-musuh-Nyr, serta tentang
bagaimana kesudahan kedua golongan ini. Allah ffi menyanjung para
kekasih-Nya karena amal-amal shalih dan sifat-sifat mereka yang
terbaik sedangkan Dia mencela musuh-musuh-Nya dengan sebab
amal-amal perbuatan dan sifat-sifat merek a yang buruk.

Allah W juga memberikan permisalan, memberikan dalil dan
argumentasi yang beragam, serta memberikan jawaban terbaik
atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan musuh-musuh-Nyr.
Dia membenarkan yang benar dan mendustakan yang dusta;
menegaskan yang haq (kebenaran-'d) dan menunjuki kepada jalan
yang lurus. Allah \iM mengajak kepada Surga Daarussalaam (tempat
yang penuh dengan keselamatan) dengan menyebutkan sifat-sifat,
berbagai keindahan, dan macam-macam kenikmatannya. Dia pun
memperingatkan agar mewaspadai Neraka Daarul Bauaar (tempat
yang penuh dengan kebinasaan) dengan menceritakan tentang
beraneka ragam adzab, keburukan, dan perderitaan yangterdapat di
dalamnya.
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Allah W mengingatkan hamba-hamba-Nya bahwa mereka
itu adalah fakir dan sangat membutuhkan diri-Nya. Mereka tidak
mungkin mengurusi diri mereka sendiri, walau sekejap mata Pun.
Sementara,Diatidak butuh kepada mereka dan kepada segala yang
ada di alam ini. Allah \H Mahakaya dengan sendiri-Ny". Dia tidak
membutuhkan apa pun yang ada selain diri-Nya, sementara yang
lainnya butuh kepada diriNya. Seseorang tidak akan memperoleh
kebaikan seukuran biji sawi atur yang lebih kecil daripadanya,
melainkan karena karunia dan rahmat-Nya; dan sebaliknya, ia tidak
akan memperoleh keburukan seukuran biji sawi atau lebih kecil
daripadanya melainkan karena keadilan dan kebijaksanaan-Nya.

3. Antara Rabb dan hambanya

Di dalam beberapa firman-Nya, Allah ffi memperlihatkan
tegurannya kepada para kekasih-Nya dengan bentuk yang sangat

lembut. Kendatipun demikian, Allah tetap memaafkan kesalahan

mereka, mengampuni kekeliruan mereka, menerima alasan-alasan

mereka, memperbaiki kerusakan pada diri mereka, membela mereka,

melindungi mereka, menolong mereka, menjamin kemaslahatan
mereka, menyelamatkan mereka dari segala kesusahan, dan memenuhi
janji-Nya kepada mereka. Allah juga tetap menjadi penolong mereka

karena memang tidak ada penolong yang hakiki selain-Nya; Dialah
penolong yangsesungguhnya dan yangmenyelamatkan mereka dari
musuh-musuh mereka. Dengan demikian, Allah adalah sebaik-baik
Rabb dan sebaik-baik Penolong.

Jika hati telah mengakui-melalui a1-Qur-an-bahwasanya Allah
merupakan Penguasa, Yang Mahaagung, Maha Penyayang, Maha
Pemurah, lagi Mahaindah mempunya sifat seperti yangtelah kami
sebutkan, maka bagaimana mungkin hati itu tidak akan mencintai-
Nya dan berlomba-lomba untuk mendekati-Nya? Bagaimana
mungkin hati itu tidak berupaya keras untuk menjadikan-Nya sebagai

satu-satunya y^ng dicintai, sehingga ia pun lebih mengutamakan
keridhaan-Ny, daripada keridhaan selain-Nya?
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Hati yang demikian
dan kerinduan hati itu
bersamanya, semua itu

pasti akan selalu mengingat Allah. Rasa cinta
kepada Allah, serta ketenangannya ketika
menjadi makanan, sumber kekuatan, dan

pelipur baginya; sampai-sampai apabila semua itu tidak ada, niscaya
hati tersebut akan binasa dan hidupnya tidak lagi berguna.

.rrloo.
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Semua Kenikmatan Disandarkan
Kepada Allah, Sedangkan Dosa

Disandarkan Kepada Syaitan

1. Nikmat Allah tiada terhingga

Setelah merenungi kehidupan di dunia ini, saya berkesimpulan
bahwa ada hal penting yangharus kita yakini; yaitu semua nikmat-
baik berupa ketaatan maupun kenikmatan duniawi-berasal dari
Allah semata. Oleh sebab itu, hendaklah Anda selalu memohon agar

Allah menganugerahkan kekuatan untuk senantiasa mengingat dan

mensyukuri nikmat-nikmat tersebut.

Allah [H berfirman:

{ @'uE At} i"r' p $y*7 * # i &6 y
"Dd.n segala nikmat ydng ada padamu (datangnya) dari Allah, dan
apabila kamu ditimpa h,esengsaraan, maka kepada-Nyalab kamu
meminta pertolongaz." (QS. An-Nahl: 53)

Allah \H juga berfirman:

(@ 'o;iiKil 61'Sr.vP'"- 'i6y

"Maka ingatlah nikmat-nikmat Allab supd,yd, kamu mendapat ke'
beruntungalr. " (QS. Al-A'raaf: 69)
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Dan Dia berfirman:

{ @'u35 iri; .!K o\. ;n G)]t?-.i5$
"dan syukurilab nikmat Allab, jika hamu hanya kepada-Nya saja
menyembar." (QS. An-Nahl: 114)

Mengingat semua nikmat itu berasal dari Allah dan hanya karena
karunia-Nya, maka untuk bisa mengingat dan mensyukurinya kita
butuh taufik-Nya.

2. Dosa merupakan bentuk penelantaran

Dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran atau pengabaian
Allah terhadap hamba-Nya. Seandainya Allah tidak membersihkan
seorang hamba dari keburukan yang membuatnya berdosa, tentu
hamba itu tidak mungkin bisa membersihkan dirinya sendiri.
Oleh sebab itulah, setiap hamba sangat butuh untuk bersimpuh
dan memohon kepada-Nya agar diselamatkan dari segala hal yang
mengantarkannya kepada dosa. Dan apabila hamba itu sudah
melakukan dosa-atas takdir Allah-maka dia pun sangat butuh
untuk bersimpuh dan berdo'a agar Allah menghindarkannya dari
segala akibat dan hukumannya.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal pokok y^ng
sangat dibutuhkan oleh seorang hamba; bahkan ia tidak akan ber-
untung kecuali dengan melakukan ketiganya,yaitt: (1) bersyukur, (2)

memohon kesejahteraan, dan (3) bertaubat dengan sebenar-benarnya.

3. Antara harapan dan kekhawatiran

Setelah merenungi lebih jauh, ternyata masalah penelantaran
Allah terhadap para hamba-Nya tidak terlepas dari sikap penuh harap
akan keridhaan-Ny. dan khawatir akan adzab-Nya. Kedua sikap
tersebut tidak berada di tangan hamba, tetapi berada. di tangan Allah
Yang Membolak-balikkan hati dan Yang mengubahnya sebagaimana
dikehendaki-Nya.
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Jika Allah memberi taufik kepada hamba itu, niscaya ia akan

mampu menghadapkan diri kepada-Nya dengan sepenuh hati,
dan hatinya akan dipenuhi perasaan harap dan khawatir tersebut.
Sebaliknya, jika Allah ingin menelantarkan hamba tersebut niscaya

ia dibiarkan berada dalam keburukannya. Akibatnya, ia tidak mau

menghadapkan hatinya kepada Allah dan tidak akan memohon
kepada-Nya untuk memberinya taufik.

Sungguh, apa-apa yarLg dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa-

apayangtidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan pernah terjadi.

4. Sebab-sebab taufik

Setelah berpikir lebih dalam, saya pun bertanya-tanyai apakah

yang menyebabkan Allah menganugerahkan taufik-Nya kepada
hamba, dan menelantarkan hamba lainnya di dalam kubangan dosa?

Ataukah keduanya berpulang kepada kehendak Allah semata, tanPa

ada sebabnya?

Ternyata, sebab taufik maupun penelantaran Allah itu kembali
kepada layak atau tidaknya suatu makhluk mendapatkannya.
Allah \H menciptakan mereka dengan kesiapan dan kemampuan
yang berbeda-beda dalam menerima taufik. Benda-benda mati,
misalnya, ia tidak dapat menerima hal-hal yarlgdapat diterima oleh
makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup sendiri, yaitu manusia dan

hewan, keduanya memiliki kesiapan dan daya terima yang berbeda-

beda. Manusia dapat menerima hal-hal yarT1 tidak dapat diterima
oleh binatxng: walaupun kesiapan dan kemampuan antarmanusia
sangatlah beragam dalam hal ini. Begitu pula dengan binatang' ter-
dapat perbedaan kesiapan dan kemampuan antarmereka, meskipun
perbedaan yatgterdapat pada hewan tidak sebesar perbedaan yang
terdapat pada manusia.

Orang y^nglayak menerima taufik layak menerima nikmat
dari Allah. Orang yangdemikian adalah orang yangmenyadari ke-

beradaan nikmat tersebut serta menyadari kedudukan dan ketinggian
nilainya. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, memuji dan
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mengagungkan-Nya atas nikmat-Nya; serta mengetahui nikmat hal
itu semata-mata karena kemurahan dan karunia dari-Nya. Dirinya
tidak merasa berhak atas nikmat tersebut, ata:u merasa nikmat itu
miliknya, atau merasa nikmat itu diperoleh karena kemampuan
pribadinya; akan tetapi, ia sadar bahwasanya nikmat itu semata-mata
hanyalah milik Allah dan karena kemurahan Allah semata. Lalu,
dengan penuh ketulusan, orang itu akan menyatakan bahwa hanya
Allahlah yang memberikan nikmat kepada makhluk; dan ia pun
mempergunakan nikmat itu untuk hal-hal yangdicintai-Nya, sebagai

ungkapan rasa syukur kepada-Nya.

Orang tersebut mengakui sepenuh hati bahwa nikmat itu semata-
mata karena kemurahan dan anugerah dari-Nya. Ia juga mengakui
kekurangan dan kelalaiannya dt dalam mensyukuri nikmat, yang
disebabkan oleh kelemahan dan kelengahannya. Ia juga mengetahui
bahwa jika Allah melanggengkan nikmat-Nya, hal itu semata-mata
karena sedekah, karunia, dan kebaikan-Nya. Dan jika Allah mencabut
nikmat-nikmat tadi, maka karena Dia memang pantas melakukannya
dan sangat berhak untuk itu.

Setiap kali Allah menambah nikmat-Ny, kepada hamba ini, ia
semakin merasa hina, semakin tunduk di hadapan-Nya, dan semakin
bersyukur kepada-Nyr. Ia takut kalau-kalau Allah W mencabut
nikmat-nikmat itu darinya karena kesyukurannya yang tidak
sempurna; sebagaimana Dia mencabut nikmat-Nya dari orang yang
tidak menyadari nikmat itu dan tidak menjaganya dengan sebaik-
baiknya. Sebab, jika seorang hamba tidak mensyukuri nikmat-Ny,
dan membalas nikmat itu dengan sesuatu y^ng tidak selayaknya,
niscaya Allah akan mencabutnya kembali.

Allah [H berfirman:

1L4,y
-&fr,iA\
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"Ddn demikianlab telah Kami uji sebagian mereka (orang'orang yang

kaya) dengan sebagian mereka (orang-orang ydng miskin), supaya

(orang-orang yang kaya itu) berkata: 'Orang-orang serndcdm inikab
di antara kita yang diberi anugerab Allab kepada mereka?' (Allah
berfi.rman): 'Tidakkab Allah lebih mengetabui tentang ordng-ordng
yang bersyukur (kepada-Nya)i'" (QS. Al-An'aam: 53)

Orang-orang yang bersyukur dalam ayat tersebut adalah mereka

yarTgmengetahui kadar nikmat Allah, menerimanya dengan lapang

dada, dan selalu menyukainya. Mereka juga memuji kepada sang

Pemberi nikmat itu, serta mencintai-Nya dan bersyukur kepada-

Nyr.

Allah \H berfirman:

ti;\ $ M CiU Jr, €i' t- '"i, J l\(;iir; ";*iq 6{: fu

{ @ ,ii6r-3:;*L" ,c
"Apabila datang sua.tu ayat kepada mereka, mereka berkata: 'Kami
tidak akan beriman sehingga diberikan kepada hami yang serupa

dengan d,pd, yang telab diberikan kEada utusdn-utusan Allah.' Allah
lebih mengetahui di mana Dia rnenernpatkdn tugds kerasulan " (QS.

Al-An'aam:124)

5. Sebab-sebab penelantaran

Penelantaran hamba oleh Allah \H disebabkan ketidaklayakan
dirinya untuk mendapat taufik-Nya dan ketidakmampuannya
menyikapi nikmat-Nyr. Apabila orang seperti itu mendapatkan
nikmat, ia justru mengatakan: "Nikmat ini adalah milikku. Aku
memperolehnya karena aku pantas dan berhak menyandangnya."
Sosok orang seperti ini Allah W sebutkan di dalam firman-Nya:

{@ G;4*{";"-:t1:Yi1fi
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"Qarun berkata: 'sesunggubnya aku hanya diberi harta itu, karena
ilmu yang ada padaku.'" (QS. Al-Qashash: 78)

Maksud perkataan Qarun padaayatdi atas: "Aku mendapatkannya
karena ilmuku, dan Allah mengetahui bahwa aku mempunya ilmu
itu. Karenanya, aku berhak dan pantas untuk mendapatkan harta itu."

Al-Farra' menjelaskan: "Makrlanya, ketika aku mendapatkan
harta tersebut, itu menunjukkan bahwasanya keutamaan yang ada
padaku membuatku pantas dan berhak memilikinya."sa

Muqatil menafsirkan: "Yakni, nikmat itu diberikan karena adanya
kebaikan yangAllah ketahui pada diriku."ss

Sosok yang berbeda disebutkan oleh 'Abdullah bin al-Harits
bin Naufal. Ketika menyebutkan anugerah kekuasaan yang
diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman bin Dawud, -l,UO:, 'Abdullah
membacakan firman-Nya ffi :

{@ dAi;F*toi6}
"Ini termasuk, karunia Rabbku untuh mencoba aku, apakah aku ber-
sy ukur d.td.u rnengingk ari." (QS. An-Naml : 40)

Perhatikanlah, Nabi Sulaiman tidak berkata dalam ayat tersebut:
"Ini (kekuasan) adalah karena kemuliaanku." Kemudian, 'Abdullah
menyebutkan pula kisah Qarun dan mengutip firman Allah:

{@ c;4*&'4-:t-ri;j6}
"Qarun berkata: 'sesunggubnya aku hanya diberi barta itu, karena
ilmu yang ada padakz." (QS. Al-Qashash: 78)

Tampak bagaimana Nabi Sulaiman memandang bahwa nikmat
y^ng diperolehnya itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah
sebagai bentuk ujian untuknya sehingga ia pun bersyukur kepada-

5a Ma'aanil Qur-aan @,/311).
5s Ad-Dunul Mantsuur SI/440).

104

5i'iK*.

Bab 'l - Aqidah dan Tauhid



Nyr. Adapun Qarun, orang durhaka ini memandang bahwa nikmat
itu berasal dari dirinya sendiri dan ia merasa berhak atasnya.

Makna ini juga terkandung dalam firman Allah \H :

"Dd.n jika Kami berikan kepadanya suatu rahmat dari Kami sesudah

dia ditimpa kesusaban, pastilab dia berkata: 'Ini adalah bakku.'" (QS.

Fushshilat:50)

Maksud perkataan orang yangdiberi nikmat dalam ayat di atas ialah:

"Aku pantas dan berhak menerimarLya, maka hakku atas nikmat itu
seperti hak seorangraja atas kerajaaflnya."

Seorang Mukmin selayaknya meyakini bahwa semua nikmat yang
diberikan kepadanya adalah milik Rabbnya dan karena karunia-Nya
semata. Ia harus merasa tidak mempunyai hak atas nikmat itu, tetaPi

meyakini bahwa nikmat itu merupakan sedekah dari Allah kepada

hamba-Nya. Allah berhak untuk menyedekahkan nikmat tersebut
atau men ahannya. Bahkan, seandainya Allah tidak memberikan
sedekah itu kepada hamba tersebut, hal itu tidak berarti Allah
menghalangi sesuatu yang meniadi haknya.

Apabila seorang Mukmin tidak berkeyakinan demikian niscaya

ia akan menganggap dirinya sebagai orang yangpantas dan berhak
menerima nikmat-Nyr; sehingga ia takjub terhadap diri sendiri,
bertindak melampaui batas, serta bersikap angkuh dan meremehkan
orang lain dengan nikmat itu. Jika demikian, sikapnya terhadap
nikmat tersebut tidak lebih dari kegembiraan dan kebanggaan (tanpa

ada syukur sedikit pun); sebagaimana dinyatakan dalam firman
Allah\H:

3b 3H frY& Wii'p'^;' 6'&:^Y 6'3 6Jy
'-6, L\4i (;;'U j4 & i\J:,''J, :,\3 ;6:'1 Uj @

{@jFUnY

( @ ., \:,6 "iii i* if4i bti'^fr ig'J ;"1J y
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"Ddn jika Kami rasakan kepada manusia suatu rabmat (nikmat) dari
Kami, kemudian rabmat itu Kami cabut daripadanya, pastilab dia
menjadi putus asa lagi tidak berterima kasib. Dan jika Kami rasakan
kep adany a kebab agiaan sesudah bencana y dng menimpany a, nisc ay a dia
akan berkata: 'Telah hilang bencana-bencdnd. itu dariku'; sesunggubnya

dia sangat gembira lagi bangga." (QS. Hud: 9-10)

Allah mencela manusia yar,g berputus asa dan kufur ketika
mendapatkan cobaan, serta bangga dan sombong ketika diuji
dengan kenikmatan. Allah juga mencelanya karena ia mengganti
pujian dan syukur kepada-Nya-ketika bencana-bencana yang
dialaminya hilang-dengan ucapan: *Telah bilang bencana-benca.nd.

itu dariku. " Padahal, seandainya hamba itu berkata: *Allab telab
melenyapkan bencana-bencana itu dariku karena rabmat dan karunia-
Nyo,' tentu ia tidak akan dicela, bahkan ia akan memperoleh pujian
karenanya. Sayangnya, ia justru lalai bahwa Allahlah yang telah
melenyapkan bencana-bencana itu dan menganggap bahwa bencana itu
hilang begitu saja, dengan sendirinya, lantas bergembira serta sombong.

Allah mengetahui apabila sifat seperti itu ada di dalam hati seorang
hamba, dan itulah salah satu penyebab utama Dia menelantarkan dan
tidak mengacuhkannya. Sebab, diri hamba itu sendiri memang tidak
pantas menerima nikmat apa pun dengan seutuhnya. Dan itulah y^ng
disiratkan dalam firman Allah \*9 :

* i;@ 5}fr { O$'g?i 
^i'^+ 

ivli'551 s }
{ @ 5}'1 #'\$i # 3t; "6J G r4.xi

"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi
Allab ialab; ordng-orang yang pekak dan tuli yang tidak rnengerti dpa-

apa, Kalau sekiranya Allah mengetabui kebaikan ada pada mereka,
tentulab Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau
Allah menjadih,an mereka dapat mendengar, niscaya mereka pdsti
berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka
dengar itu). " (QS. A1-A n{aal: 22-23)
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Di dalam ayatini Allah [H memberitahukan bahwa orang seperti

itu tidak layak menerima nikmat-Nya. Di samping itu, ada penyebab

lain yang menghalangi sampainya nikmat Allah kepada mereka, yaitu
karena mereka akan berpaling dari Allah setelah mendapatkan nikmat
tersebut.

Sebagai gambarannya, apabila kondisi jiwa seseorang seperti
pertama kali diciptakan dan dibiarkan kosong tanpa muatan (baik
atau buruk),s5 maka sebab-sebab penel^ntaran Allah terhadapnya
berasal dari jiwa itu sendiri. Adapun sebab-sebab turunnya taufik
adalah karena Allah menjadikan jiwa hamba itu layak untuk
menerima nikmat-Nya. Artinya, sebab-sebab taufik itu bermula dari-

Nya dan berkat karunia-Nya. Akan tetapi, kedua sebab tersebut tetap

merupakan ciptaan Allah.

Bahkan apabila diibaratkan, penciptaan kedua sebab ini mirip
dengan penciptaan Allah \iM terhadap bumi. Ada tanah yar,g layak
untuk ditanami tumbuhan dan ada yang tidak. Allah menciptakan
pohon yangbisa berbuah dan yangtidak. Allah menciptakan lebah

mampu menghasilkan madu yang beraneka warnai sedangkan
kumbang tidak dapat melakukan hal itu. Begitu pula, Allah
menciptakan roh yar,.g baik; yaitu yang layak untuk berdzikir,
bersyukur, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, mengesakan-Nya,
dan menasihati para hamba-Nya. Dan Dia juga menciptakan roh
yangburuk; yaitu yangtidak layak untuk semua sifat baik tersebut
dan hanyalayak menerima hal-hal sebaliknya. Sesungguhnya Allah
Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.

.orfrr.

56 Imam Ibnu Abil 'Izz al-Harafi mengatakan di dalam Syarbut Thahaauiyyab (hlm. 256): "...
Ketahuilah, sesungguhnya sebab-sebab kebaikan itu ada tiga: penciptaan, persiapan, dan pemberian
(anugerah). Penciptaan sesuatu itu adalah baik dan itu berpulang kepada Allah; demikian pula
persiapan dan anugerah dari-Nya. Jika di dalam sesuatu tidak terdapat persiapan dan anugerah-

Nya, maka ia akan menjadi keburukan, dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Pencipta. Yang
dinisbatkan kepada-Nya adalah kebaikan."
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Hakikat Rizki Dan Ajal

l. Jangan direpotkan oleh Rizki dan ajal

Pusatkanlah pikiran Anda untuk bisa mengerjakan segala yang
diperintahkan kepada Anda, jangan sibukkan ia dengan urusan rizki
dan ajal; karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah pasti akan
menyertai hidup Anda. Selama Anda masih hidup, rizki pasti datang
menyapa. Apabila Allah, dengan hikmah-Nya, menutup satu pintu
rizki niscayaDiaakan membukakan bagi Anda, dengan rahmat-Nya,
pintu rizki lain yaaglebih bermanfaat dari pintu sebelumnya.

Renungkanlah bagaimana janin memperoleh makanan-berupa
darah-hanya dari satu jalan, yaitu melalui tali pusarnya. Setelah,
janin itu keluar dari perut ibunya dan perantara makanan tadi telah
diputus, dibukalah bagi janin ini dua jalan untuk mendapatkan rizki
yang lebih baik dan lebih lezat; yaitu air susu murni yang mudah
ditelan.

Sesudah sempurna masa penyusuan dan kedua jalan tersebut
diputus karena telah sampai masa penyapihan, Allah pun membuka
empat jalan lain yang lebih sempurna, yaitu dua makanan dan
dua minuman. Dua makanan yang dimaksud adalah hewan dan
tumbuhan, sedangkan dua minuman itu berupa air dan susu; serta
berbagai nutrisi tubuh lainnya yangbermanfaat dan lezat.

Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah keempat
perantara rizki di atas baginya. Akan tetapi, jika ia termasuk golongan
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yang berbahagia maka Atlah W akan membukakan baginya delapan
jalan lagi, yaitu pintu-pintu Surga yangberiumlah delapan. Hamba
tersebut kelak dapat memasuki Surga itu dari pintu mana saja yang
dikehendakinya.

Demikianlah. Apabila Allah W menahan satu kenikmatan dunia

dari hamba-Nya yangberiman, niscaya Dia menggantinya dengan

nikmat yanglebih baik dan bermanfaatbaginya.

2. Hanya untuk orang Mukmin

Penggantian berupa kenikmatan yutg lebih baik itu hanya
dikaruniakan kepada orang Mukmin. Ia sama sekali tidak diberikan
kepada selain mereka. Allah w sengaja tidak memberikan bagian y^ng

rendah dan hina kepada orang Mukmin-bahkan Dia tidak meridhai hal

itu-agar Dia dapat memberinyabagianyang jauh lebih baik lagi mulia.

Hanya saja, ketidaktahuan hamba terhadap kemaslahatan dirinya
dan kemurahan Rabbnya, serta hikmah dan kelembutan-Nya,
yangmembuatnya tidak dapat membedakan antara penolakan dan

penundaan dari Allah. Karenanya, ia sangat berharap mendapatkan

segala keinginannya di dunia sekalipun itu hina, dan tidak meng-

harapkan penundaannya hingga akhirat meskipun itu lebih mulia
baginya. Seandainya seorang hamba benar-benar mengenal Rabbnya-
meskipun hal itu sangat sukar-niscaya ia akan menyadari bahwa

karunia Allah berupa ditahannya kesenangan duniawi dari dirinya
adalah lebih besar nilainya daripada segala yangpernah diberikan-
Nya kepadanya semasa di dunia.

Allah \H tidak menolak sesuatu yang diminta hamba-Nya,
melainkan karena Dia ingin memberikan yang lebih baik kepada

hamba itu. Allah w tidak memberikan hamba-Ny, cobaan melain-

kan untuk mensejahterakannya, tidak mengujinya melainkan untuk
mensucik anny a, tidak mematika rtny a mel ainkan untuk men ghidup-

kannya kembali, dan tidak melahirkannya ke dunia ini melainkan
agar ia dapat berbekal untuk menemui-Ny, dan meniti jalan yang
akan mengantarkan kepada-Nya.
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Demikianlah. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti
bagi orangyarLg ingin mengambil pelajaran atau orang yarLgingin
bersyukur. Namun, orang-oran gy ang zhalim tetap memilih kekufuran.
Dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan.

3. Mutiara-mutiara hikmah

Berikut ini adalah beberapa kata hikmahyang penring untuk
diingat:

l. Siapa sqa yarrg mengenal dirinya sendiri niscaya dia akan selalu
berusaha memperbaikinya daripada bersusah payah mencari-cari
aib orang lain.

2. Siapa saja yang mengenal Rabbnya niscaya dia akan selalu sibuk
mencari keridhaan-Ny, daripada sibuk menuruti hawa nafsunya.

3. Amal shalih yar,.g paling bermanfaat adalah yarLg dilakukan
penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari sesama manusia;
dan atas keyakinan bahwa itu merupakan karunia Allah semara,
bukan atas kemampuan pribadi atau pertolongan sesama.

..ofor.
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Hakikat Bertawakal Kepada Allah

l. Berserah diri secara total kepada'Nya

Hakikat tawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepada-Nya
pilihan dan pengaturan dalam mengharapkan tambahan nikmat, atav

dalam menghindari kekurangan rizki, atau dalam mencari kesehatan

dan menghindari penyakit; dengan satu keyakinan bahwa Allahlah
yangMahakuasa atas segala sesuatu dan Dialah satu-satunyaDzat
yang dapat melakuka t upaya dan pengaturan.

Tidak hanya itu, tawakal harus dibarengi dengan keyakinan
bahwa pengaturan Allah terhadap hamba-Nya lebih baik daripada
pengaturan hamba terhadap dirinya sendiri. Allah lebih mengetahui
tentang kemaslahatan hamba daripada dirinya sendiri, dan Dialah
yangmampu mewujudkan kemaslahatan tersebut. Allah lebih tulus
kepada hamba-Nya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Allah
lebih sayang kepadanya daripada sayang hamba kepada dirinya
sendiri. Allah lebih baik kepadanya daripada kebaikannya terhadap

dirinya sendiri.

Bersamaan dengan itu, hamba tersebut juga harus yakin akan

ketidakmampuan dirinya untuk mendahului pengaturan Allah,
walaupun hanya selangkah. Ia juga tidak mungkin bisa menunda
pengaturan-Nya satu langkah pun. Dan, tidak ada yang bisa mem-

percepat atau menunda takdir-Nyr.

Dengan semua keyakinan itu, seorang hamba akan menyerahkan
dirinya di hadapan Allah dan memasrahkan segala urusan kepada-
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Dosanerupalan akibat
penelnntaran Allah terhadap

hamba-Nya. Semakin

kacil rasoharayt hamba itu
terh a d ap lcnr i dh a an-N y a d an

rfrsa cett a$rya olcan adz,ab-

Ny a, semokin lcecil pula
puhationAtlahtrhadap
dtrlny a. Tanpa toufikNy o,

tidakmungkinhambaiht
songp mempertesarrasa

harap dan cemasnya kcpada

Allah. Oleh sebab itu, setiap

kita sangatbutuhuntuk

bersimpuh danmernohon

l<c s el am at an lup a d a-Ny a,

b aik seb elum rnaupun setehh

berbuat dosa.

Nyr. Ia bersimpuh di hadapan-Nya sebagaimana bersimpuhnya
hamba sahaya yang lemah di hadapan Raja yang perkasa lagi ber-
kuasa, yang mempunyai hak penuh untuk memperlakukan rakyat-
nya sekehendak hatinya. Sementara, hamba sahaya itu tidak kuasa
untuk berbuat apa-apa.

2. Ketenangan yang hakiki

Pada kondisi seperti dijelaskan itulah seorang hamba akan
merasakan ketenangan serta terlepas dari segala kesedihan, ke-
gundahan, kesulitan hidup, dan penyesalan. Sebab, dia telah

menyerahkan semua kegalauan,
kebutuhan, dan kemaslahatan dirinya
kepada D zat y angtidak merasa terbebani
dengan beban seberat apa pun.

Dengan begitu, Allahlah yang akan
mengurus semua permasalahannya itu.
Allah akan memperlihatkan kelembutan-
Nyr, kebaikan-Nyr, rahmat-Nya, dan
perlakuan baik-Nya kepada si hamba
dalam mengurus semua itu, seme ntara
hamba tersebut tidak akan merasa
kelelahan dan tidak perlu mencurahkan
perhatiannya. Sebab, ia telah memusatkan
seluruh perhatiannya kepada Allah
dan menjadikan Allah sebagai asa satu-
satunya. Dan dengan sebab itu pula, Allah
memalingkan dirinya dari memikirkan
kebutuhan dan kemaslahatan duniawi,
dan Dia mengosongkan hatinya dari
semua pikiran tersebut.

Alangkah nikmatnya kehidupan hamba yangdemikian, alangkah
nikmat suasana hatinya, dan alangkah besar kesenangan dan ke-
bahagiaannya.
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Akan tetapi, apabila hamba tersebut ingin mengatur dirinya
sendiri, menentukan pilihannya sendiri, dan hanya mementingkan
kemauannyatanpa memedulikan hak Rabbnya, niscaya Allah akan
mengabaikannya dan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri.
Akibatnya, muncullah rasa resah, gelisah, sedih, tidak bahagia, cemas,

lelah, dan susah hati, serta keburukan.

Orang yang demikian tidak memiliki hati yang bersih dan
perbuatan y^ngsuci. Cita-citanyatidak akan tercapai dan ia tidak akan
pernah meraih ketenangan maupun kebahagiaan. Bahkan, dirinya
selalu terhalang dari kebahagiaan, kegembiraan, dan ketenangan
hati. Meskipun selama di dunia ia senantiasa bersusah payah dalam
mewujudkan keingin annya,tetapi keinginan itu tidak pernah tercapai.
Bahkan ironisnya, semua kepayahan dan keletihannya itu tidak bisa
menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kelak.

3 . Hamba yang melaksanakan perintah Allah akan
mendapatkan iaminan dari-Nya

Allah W tidak hanya memerintahkan sesuatu kepada hamba-
Nyr, tetapi juga memberikan jaminan untuknya. Jika seorang
hamba menjalankan perintah tersebut dengan baik, jujur, ikhlas,
dan sungguh-sungguh, niscaya Allah tW menjamin rizkinya,
kecukupan hidupnya, dan pertolongan untuknya. Balasan itu
diberikan bagi siapa saja yang bertawakal dan memohon per-
tolongan kepada-Nya.

Allah\H juga akan memberikan kecukupan bagi orangyang
menjadikan-Nya sebagai tujuan dan cita-citanya. Memberikan
jaminan pengampunan bagi siapa pun yang memohon ampunan
kepada-Nya. Allah menjamin terkabulnya semua hajat bagi siapa saja

yangmeyakini-Nya ketika memintanya, mempercayakan kebutuhan
itu kepada-Nyr, menaruh semua harapan serta sangat mengharapkan
karunia dan kemurahan-Nya.

Jadi, Mukmin yang cerdas adalah yanghanya memperhatikan
perintah-Nya dan berupaya untuk mengerjakannya, tanpa sibuk
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memikirkan jaminan-Nya; karena sesungguhnya, Allah pasti
memenuh i janjiny a. Lagi pula, siap akah y anglebih mampu memenuhi
jaryinyaselain Allah?

4. Salah satu tanda kebahagiaan

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa salah satu
tanda kebahagiaan seseorang adal,ah jika ia mampu memusatkan
perhatiannya untuk mengerjakan perintah Allah, bukan untuk
mendapatkan jaminan-Nya. Darinya jug , dipahami bahwa salah

satu tanda ketidakberuntungan seseorang adalah kehampaan dan

ketidakmampuan hatinya untuk mencurahkan perhatian kepada

perintah Allah, mencintai-Nya, ataupun takut kepada-Nya. Hal
itu dikarenakan hatinya sibuk mengharapkan jaminan Allah saja.

Sungguh, hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan agar

terhindar dari kondisi tersebut.

Bisyr bin al-Harits berkata: 'Manusia yang berorientasi kepada

kehidupan akhirat terbagi menjadi tiga golongan: 'abid (ahli ibadah),

zabid (seorang zuhud), dan shiddiq (orang yang benar). Seorang'abid
beribadah kepada Allah, sementarahatinya masih terkait dengan

dengan hal-hal duniawi. Seorang zahid beribadah kepada Allah dengan

meninggalkan segala hal yang berhubungan dengan dunia. Seorang

shiddiq beribadah kepada Al1ah berdasarkan keridhaan dan taufik-
Nya: jika diperlihatkan dunia kepadanya, ia pasti akan meraihnya,
tetapi jika diperlihatkan kepadanya keharusan untuk meninggalkan
dunia, maka ia pun meninggalkannya."

.oofo..
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Bentuk-Bentuk Tawakal
Kepada Allah

1. Dua ienis tawakal

Tawakkal kepada Allah ada dua macam. Pertama, tawakal
kepada Allah sekadar untuk memperoleh semua kebutuhan duniawi,
atau terhindar dari segala yangtidak diinginkan dan segala musibah
yang ada. Kedua, ta:wakal kepada Allah untuk memperoleh apa-apa
yang dicintai dan diridhai-Nya, seperti iman, keyakinan, jihad, dan
dakwah. Dua macam tawakkal ini mempunyai keutamaa;n yang
berbeda, dan hanya Allah yang mengetahui perbedaan keutamaan
antara keduanya.

Jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebaik-
baiknya pada bentuk yang kedua, niscaya Allah akan memenuhi
seluruh harapannya pada tawakal bentuk yangperrama. Sedangkan
jika ia bertawakal kepada-Nya pada bentuk yangpertama saja, maka
Allah tetap akan mencukupkan baginya; namun, buah dari tawakalnya
itu bukan berupa sesuatu yatgdicintai dan diridhai-Nya.

2. Tawakal yangpaling agung

Bentuk tawakkal hamba yangpaling agung adalah tawakkal dalam
hal memohon hidayah, memurnikan tauhid, mengikuti Rasulullah
ffi, dan memerangi para pelaku kebathilan. Itulah tawakkal para
Rasul Allah dan pengikut utama mereka.

Fawaidul Fawaid 115



Tidak dapat dipungkiri, terkadang tawakkal muncul dari ke-

terpaksaan. Yaitu, seseorang baru benawakkal kepada Allah ketika
sudah terhimpit dan tidak menemukan tempat untuk berlindung.
Ketika merasa semua vpayanya buntu, hati terasa sempit, dan mulai
melihat b ahwa hany aAllahlah tempat satu-satun y a, makaketika itulah
dia baru bertawakal kepada-Nya. Namun, tawakkal semacam ini tidak
melahirkan jalan keluar dan kemudahan atas kesusahan yangada.

Terkadang pula, sikap tawakal lahir dari sebuah pilihan, bukan
keterpaksaan. Yaitu seseorang bertawakal di saat sebab-sebab (alan)
untuk mencapai keinginannya masih terbuka. Jika sebab itu termasuk
sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at, maka meninggalkan
sebab itu merupakan perbuatan tercela. Sementara,ilka sebab itu
dilaksanakan dengan konsekuensi pengabaian tawakkal, maka
meninggalkan tawakal juga tergolong sikap yaigtercela. Pasalnya,

bertawakal hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam
dan nash al-Qur-an. Maka, y^ng wajib dilakukan oleh seorang
hamba dalam situasi ini adalah melaksanakan kedua-duanya.

3. Tidak melakukan cara-carayarng diharamkan

Jika sebab-sebab ytagdapat mengantarkan seseorang mencapai
keinginannya merupakan sesuatu yarLg diharamkan syari'at, maka
haram baginya melakukan sebab tersebut. Dalam kondisi sePerti itu,
tawakal menjadi satu-satunya sebab yangmesti ditempuhnya. Karena,

tawakal merupakan sebab terkuat untuk menggaPai keinginan dan

menghind ar dari keburukan.

Jika sebab itu merupakan sesuatu yang mubah,sz maka Anda
harus berpikir terlebih dahulu: apakah ketika melaksanakan sebab

itu sikap tawakal Anda menjadi lemah, ataukah yangteriadi justru
sebaliknya? Apabila sebab itu memperlemah sikap tawakal serta

membuat hati dan keinginan Anda bercabanB, maka yang lebih
baik adalah meninggalkannya. Akan tetapi, jika sebab itu tidak
melemahkan sikap tawakal Anda, maka menjalankannya menjadi

57 Mubah adalah suatu perkara hukum yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan
tidak berdosa.

116 Bab 1 - Aqidah dan Tauhid



lebih utama; karena hikmah Allah Yang Mahabijaksana menuntut
agar kita mengaitkan antara hasil dan sebabnya. Maka janganlah
hikmah Allah ini disia-siakan selama Anda bisa melaksanakannya.

Terlebih lagi, jikayangAndalaksanakan itu dalam rangka 'ubudfiryah

(diniatkan untuk ibadah); dengan mengerjakannya, berarti Anda telah
melakukan'ubudiyyab qalbr.yyab (ibadah hati) dengan bertawakal dan
'ubudiyyab badaniyyah $badah badan) dengan melaksanakan sebab

yangdiniatkan untuk pendekatan diri kepada-Nya.

4. Mewujudkan tawakal

Makna tawakal dapat terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab

yang diperintahkan-Nya untuk mewujudkan apa yang diinginkan.
Orang yangtidak berupaya tidak dapat dikatakan telah bertawakal.
Sebagaimanaharap^n yang tidak dibarengi dengan vpay^ untuk
mewujudk annya merupakan angan-angan kosong belaka; begitu pula,
tawakal yangtidak dibarengi dengan upaya hanya mencerminkan
suatu kelemahan, atau kelemaha n yang mengatasnamakan tawakal.

Rahasia dan inti dari tawakal adalah menyandarkan hati kepada
Allah semata. Mengupayakan suatu sebab tidak menodai tawakal
selama hati tidak bergantung dan tidak condong kepada sebab tersebut.
Karena, meskipun seseorang mengucapkan: 'Aku bertawakal kepada

Allah," namun tawakalnya itu tidak adaaninya selama hatinyamasih
bergantung, condong, dan lebih percaya kepada selain Allah.

5. Tawakal hati dan tawakal lisan

Tawakal yang hanya sebatas ungkapan lisan tidak sama dengan
tawakal yar.g lahir dari hati. Sama halnya dengan taubat. Taubat
sebatas lisan tetapi hati tetap ingin berbuat dosa, tidak sama dengan
taubat hati sekalipun tidak diungkapkan secara lisan.

Maka itu, ucapan seorang hamba: "Aku bertawakal kepada Allah,"
yangdinyatakan ketika hatinya masih bergantung kepada selain-Nya,
adalah sama dengan ucapan orang ini: "Aku bertaubat kepada Allah,"
sementara ia tetap bermaksiat dan berbuat dosa.

Fawaidul Fawaid 117



Meyakini Terkabulnya Do'a

l. Meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah

Pilar utama bagi semua kebaikan adalah menyadari bahwasanya
apa-apa y ang dikehendaki Allah pasti terj adi dan apa-apa y arLg tidak
dikehendaki-Nya tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian,
Anda menjadi yakin bahwa semua kebaikan semata-mata adalah
nikmat dari Allah, dan Anda akan mensyukurinya dan memohon
agar Dia tidak mencabut semua nikmat tersebut. Di waktu yang
sama, Anda menjadi yakin bahwa semua keburukan yang selama ini
terjadi adalah dikarenakan penelantaran dan hukuman dari Allah,
sehingga Anda akan memohon kepada-Nya agff diselamatkan dari
keburukan itu dan supaya Dia tidak menyerahkan Anda kepada
diri Anda sendiri dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan
keburukan.

Orang-orang'Arif (y^ng mengenal Allah) sepakat menyatakan
bahwa setiap kebaikan pada dasarnya merupakan taufik dari Allah
kepada hamba-Nya, sedangkan setiap keburukan adalah karena Dia
menelantarkan hamba-Nya. 58

58 Seorang penyair pernah mengatakan:
Bila tak ada pertolongan Allab hepada bamba,
maha yang pmama membinasakannya ad.alab usahanya sendiri
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2. Makna taufik

Orang-orang'arif juga sepakat bahwa yang dimaksud taufik
(pemeliharaan) Allah ialah Dia tidak menyerahkan semua urusan
Anda kepada diri Anda sendiri. Adapun penelantaran dari Allah ialah

Dia membiarkan Anda mengurusi diri Anda sendiri.

Jadi, selama pangkal segala kebaikan adalah taufik-dan ia
berada di tangan Allah, bukan di tangan hamba-makayangmenjadi
kuncinya adalah berdo'a, merasa membutuhkan-Nya, berserah diri
kepada-Nya dengan tulus, serta berharap sekaligus takut kepada-Nya.

Apabila Allah telah memberikan kunci ini kepada hamba-Nya, berarti
Dia ingin membukakan baginya pintu rahmat-Nya. Sebaliknya, jika
Allah tidak memberikan kunci ini kepada si hamba, maka pintu
kebaikan itu akan senantiasa terkunci untuknya.

Amirul Mu'minin 'LJmar bin al-Khaththab gB pernah meng-
ungkapkan: "sesungguhnya aku tidak diresahkan oleh terkabul atau

tidaknya do'a, tetapi aku diresahkan oleh keinginan untuk berdo'a itu
sendiri. Sebab, jika aku telah diilhami (diberi taufik) untuk berdo'a,
maka terkabulnya do'a selalu menyertainya."

3. Taufik diperoleh sesuaidengan niatnya

Seberapa besar niat, tujuan, dan keinginan seorang hamba,
sebesar itu pula taufik dan pertolongan Allah baginya. Pertolongan
AIIah akan diturunkan kepada para hamba-Nya sesuai kadar
semangat, keteguhan, harapan dan rasa takut mereka kepada Allah.
Demikian pula sebaliknya, penelantaran Allah akan turun kepada

mereka berdasarkan kadar tersebut. Allah \H Mahabijaksana dan

Maha Mengetahui. Dia memberikan taufik kepada orang yang
pantas menerimanya, dan mengacuhkan orang-orang yarLg pantas

ditelantarkan; dan semua itu Dia lakukan atas dasar ilmu dan
hikmah-Nya.
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4. Syukur dan do'a

Seseorang akan ditelantarkan A[Iah apabila tidak bersyukur,
tidak merasa butuh, dan tidak mau berdo'a kepada-Nya. Sebaliknya,
seseorang akan mendapakan taufik atas kehendak dan pertolongan
Allah jika ia bersyukur, benar-benar merasa butuh, dan selalu berdo'a
kepada-Nya. Dan hal terpenting untuk bisa melakukan itu adalah
sabar. Sebab, hubungan antara sabar dan iman itu seperti kepala dan
jasad; apabila kepala sudah dipotong, jasad tidak lagi berarti.5e

'.aaa..

5e Ada hadits lain yang semakna dengan pernyataan ini. Status riwayat iat marfu' (sanadnya
bersambung hingga kepada Nabi #i9, tetapi tidak shahih. Lihat Musnad al-Firdaus (no. 3656),
Syt'abul limaaa (no. 40), Tahhiijul lltyaa' (IVl60, dan Dha'iiful Jaami'ish Shaghiir (no. 3535).
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Segala Daya Dan Kekuatan
Semata-Mata Dari Allah

Di alam ini, tidak ada satu sebab kongkrit (nyata) yang dapat

memberikan penganrh terhadap sesuatu dengan sendirinya. Ia baru

bisa memberikan pengaruhnya apabila didukung oleh sebab yang lain,

dan selama tidak terdap at pen ghalan g y ang menghamb at terwu itdny a
pengaruh tersebut.

l. Sebab-sebab abstrak

Kaidah y^ng sama juga berlaku bagi sebab-sebab yang bersifat
abstrak dan maknawi. Contohnya pengaruh sinar matahari terhadap

hewan dan tumbuh-tumbuhan; pengaruhnya juga bergantung pada

sebab lainnya, seperti faktor kelayakan objek untuk menerima sebab

tersebut dan dukungan sebab-sebab lainnya. Begitu pula dalam upaya

untuk mendapatkan anak; selain adanyasebab pembuahan ovum oleh

sperma, ia jugabergantung pada beberapa sebab lainnya. Demikianlah
proses terjadinya sesuatu, ia melibatkan semua sebab beserta akibat
y angterkait dengannya.

Dengan demikian, segala yangdikhawatirkan atau diharapkan
dari sesama makhluk paling-paling hanya merupakan salah satu sebab

yangtidak dapat memberikan Pengaruhnya secara mandiri. Dan,
perlu dicamkan bahwa hanya Allah semata yangdapat memberikan

pengaruh sepenuhnya, secara mutlak, kepada selain-Nya. Oleh karena

it.r, ,.ngrt tidak pantas iika kita menumPukan harapan dan rasa takut
kepada sesama.
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2. Harapan dan kecemasan

Penjelasan kami sebelumnya merupakan bukti nyata bahwa
berharap atau takut kepada selain Allah adalah perbuaran yangkeliru
dan sia-sia. Bahkan, jika kita asumsikan ada suatu penyebab yang bisa
memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpadidukung penyebab
lainnya, tetap saja kita akan berkesimpulan bahwa ada sesuatu lain
(yaitu Allah) yangtelah menjadikannya sebagai penyebab. Ia tidak
mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai penyebab; karena, hanya
Allah yangkuasa dan mampu untuk melakukan itu.

Maka itu, daya dan keku atan yang diharapkan dan ditakuti
dari suatu makhluk pada hakikatnya adalah milik Allah; keduanya
berada di tangan-Nyr. Lantas, bagaimana bisa makhluk yangtidak
mempunyai daya dan kekuatan itu, ditakuti dan diharapkan untuk
bisa mewujudkan keinginan?

3. Mengapa seseorang tidak mendapatkan taufik?

Merasa takut dan berharap kepada sesama makhluk adalah salah
satu penyebab tidak didapatkannya taufik, dan ditimpakannya hal-
hal yang tidak disukai. Sesuai kadar takut Anda kepada sesama maka
sekadar itu pula Allah akan membuatnya berkuasa aras diri Anda.
Dan, sesuai kadar harapan Anda kepada selain Allah maka sekadar itu
pula Anda tidak mendapatkan taufik-Nyr.

Kondisi demikian pasti dialami semua manusia, meskipun kondisi
tersebut bisa hilang dari orang-orangyanglebih banyak ilmunya dan
bersih hatinya. Demikianlah. Segala apayangdikehendaki Allah pasti
terjadi; dan yang tidak dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi,
walaupun semua makhluk sepakat untuk mewujudkan hal itu.
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Mengagungkan Allah

1. Keagungan dan kebesaran Allah

Di antara kezhaliman dan kebodohan yangpaling besar adalah

mencari keagungan dan kebesaran dari sesama manusia, sedangkan

hati Anda luput dari mengagungkan dan membesarkan Allah.
Maksudnya, Anda ingin dilihat sesama manusia setelah Anda
memuliak anny a,sementara Anda tidak mengagungkan Allah padahal

Dia melihat Anda melakukan itu.

Allah \iM berfirman:

{ @fr; ;t:o{;.tKcy
"Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?'(QS. Nuh: 13)

Ay atini mempertanyakan alasan mengaPa Anda tidak memperlakukan

Allah \H sebagaimana yangAnda lakukan pada sesama manusia yang

Anda muliakan? Kata -*3-;l\, yakni rnasbdar dari kata {1itij}(dalam
ayat di atas), bermakna sama dengan kata'a:Ar, yaitu beiar atau

agung. Ayat lain yang semakna dengannya adalah firman Allah tgg :

4 !#.i6b "dan kamu sekalinn membesarkan-Nya." (QS. Al-Fat-h: 9)

Al-Hasan menerangkan maksud Surat Nuh, ayat t3: "Mengapa

kamu tidak mengakui hak A1lah dan tidak mensyukuri pemberian-

Nya?"
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Mujahid menafsirkan: "Mengapa kalian tidak mempedulikan
kebesaran Rabb kalian?"

Ibnu Zaid menjelaskan: 'Mengapa kamu tidak menyadari
kewajiban taat kepada Allah?"

Ibnu'Abbas mengaftikan: "Mengapa kamu tidak mengenali hak
kebesaran-Nya)"eo

Semua pendapat itu bermu ara pada satu makn a, yaitt: "Seandai-
nya manusia membesarkan Allah dan mengenali hak kebesaran-
Nyr, niscaya mereka akan menrauhidkan-Nya) menaati-Nya,
dan mensyukuri-Nya.' Densan kata lain, kadar ketaatan kepada
Allah W, upaya menghindari maksiat, dan rasa malu kepada-Nya
adalah sebesar kadar kebesaran-Ny, di dalam hati hamba.

Sampai-sampai, salah seorang ulama generasi Salaf menyatakan:
"Jadikanlah Allah itu benar-benar agung di dalam hati kalian; yaitu
dengan menyebut nama Allah ketika mengungkapkan sesuaru
yang (menurut orang) tidak layak nama-Nya disebut. Seperti
ucapan: 'Semoga Allah tetap memburukkan sifat anjing, babi,
dan kebusukan' dan ucapan-ucapan sejenis. IJcapan semacam ini
termasuk salah satu bentuk membesarkan Allah."

2. Tauhid sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah
Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah tidak

menyamakan Dia dengan makhluk-Nya dalam segala hal seperti:

0 Ucapan; yaitu dengan tidak mengucapkan: ct;\.*1+b (D.-i Allah
dan demi hidupmu), atau: .:;! airt.ilJu (Aku tidak punya sesuaru

[penolong], kecuali Allah dan dirimu), atau: (4 3 {irt ;U \-: (Atas
kehendak Allah dan kehendakmu).61

Kecintaan, pengagungan, dan penghormatan.
Ketaatan; yaitu dengan tidak menraati perintah dan larangan
sesama manusia seperti halnya Anda mentaati Allah, apalagi

2)

3)

50 Lihat ad-Dunul Mantsuur PA./516).
61 Semua ucapan ini termasuk dalam kategori syirik yang berbentuk lafazh. Lihat kitab at-Tauhiid

ftlm. 1a5-1a8) karya Syaikh al-Imam Muhammad bin Abdul \(ahhab iiri5.
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sampai melebihinya, sebagaimana yangdilakukan orang-orang

zhalim dan fasik.

4) Khauf dan raja' (berharap dan takut); yaitu dengan tidak. 
menyepelekan atau meremehkan hak (hukuman)-Nya dengan

beranggapan bahwa Allah Maha Memaafkan.

5) Prioritas; yaitu tidak menomorduakan Allah dan mendahulukan

hak makhluk daripada hak-Nya.

6) Loyalitas; yaitu tidak memberikan loyalitas kepada manusia

dengan mengabaikan Allah dan Rasul-Nyt.

7) Hati; yaitu tidak memberikan hati dan jiwanya kepada sesama' 
*.rr.riia ketika berbicara kepadanya; sement aru dia mengabdi

kepada Allah hanya dengan badan dan lisannya, tidak dengan hati

dan rohnya.
S) Kehendaki yaitu tidak mendahulukan kehendak dirinya dari-

pada kehendak Allah.

Semua penyimpangan ini teriadi
karena hampanya hati dari rasa Peng-
agungan kepada Allah. Siapa saia yang
hatinya demikian, niscaya Allah akan

menjadik arlrLya tidak wibawa dan tidak
terpandang di hati orang lain. Bahkan,

Dia w;j akan menjatuhkan kebesaran

dan kewibawaannya dari hati mereka.

Kalaupun orang-orang menghormatinya
karena takut akan kejahatannya, maka

y ang demikian hanyalah penghormatan

yangdisebabkan oleh kebencian, bukan
penghormatan atas dasar cinta dan
pemuliaan.

Cara lain agar hamba daPat meng-

agungkan Allah adalah merasa malu
kepada-Nya karena Dia selalu mengetahui

isi hatinya. Dan Allah mengetahui secara

Fawaidul Fawaid
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pasti hal-hal buruk yangada di dalam hatinya. Begitu pula, seorang
hamba harus merasa malu kepada-Nya di dalam kesendiriannya,
lebih besar daripada rasa malunya di hadapan orang-orang yang
berkedudukan tinggi.

3. Antara mengagungkan Allah dan menghormati
makhluk-Nya

Mungkinkah orang y^rLgtidak mengagungkan Allah, firman-
firman-Nya, serta ilmu dan hikmah yang dianugerahkan-Nya bisa
meminta orang lain agar menghormati dan mengagungkan dirinya?

Al-Qur-an, ilmu, dan sabda Rasulullah adalah penghubung kepada
yang haq. Kegiatannyajuga merupakan peringatan dan nasih at yang
telah diturunkan kepada Anda. Uban di kepala Anda juga merupakan
teguran dan peringrtan bagi Anda. Apabila semua itu tidak juga
meny adarkan Anda, lantas, bagaimana.mungkin Anda bisa menuntut
orang lain untuk mengagungkan dan menghormati diri Anda?

Jika demikian halnya, maka Anda tidak ubahnya seperri orang
yangditimpa musibah tetapi musibah itu tidak menyadarkan dirinya,
malahan ia menuntut orang lain agar mengambil pelajaran dan
menjadikan musibah yangmenimpanya itu sebagai peringatan. Atau,
seperti orang yang dipukul tetapi pukulan itu tidak menyadarkan
dirinya, malahan ia menginginkan orang lain agar mengambil
pelajaran dari pukulanyang menimpanya itu. Padahal, orang yang
sekadar mendengar ayat al-Qur-an tentang siksaan dan hukuman
yang ditimpakan terhadap umat terdahulu tidaklah sama dengan
orang yang melihat hal itu secara langsung. Apalagi, orang yang
merasakannya sendiri.

Allah W berfirman:

{@;r+t o;ol{i,tW);,++.*fry
"Kami alean memperlibatkan kEada mereka tanda-tanda (kekuasaan)
Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri." (QS.
Fushshilat: 53)
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Tanda-tanda kekuasan Allah di seluruh penjuru bumi telah terdengar

dan diketahui, dan ayat-ay^t-Nya di dalam diri manusia benar-benar

tyatadan terlihat jelas. Semoga Allah tidak menahan taufik-Nya bagi

kita.

Allah \99 berfirman:

iLffi:1; 'oj;i$ Aj f-:)'4 i*;3, Oiiiy*
{@;$ii6li&ir

"Sungguh, ordng-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan

Rabirnu, tidaklab akan beriman. Meskipun merelea mendapat tanda'

tanda (kebesaran Allah), bingga mereka menyaksikan adzab yang

pedih." (QS. Yunus: 96-97)

Dan, Allah wi berhrmanz

# rc'gFriy(F, o;t |iks'1445 ;it-6ij 6 i;S *
{ @'o tr& {iu'"b<ii {ii t6- 67 yr6);}91

"Dd.n sehalipun Kami benar-bend.r rnenurunkan malaikat kepada

mereka, dan orang ydng telah mati berbicara dengan mereka dan

Kami kumpulkan (pula) di badapan mereka segala sesud,tu (yo,g
mereka in[inkan), mereka tidah juga akan beriman, kecuali jika
Allah menghendaki, Tapi kebanyakan mereka tidab mengetabui (arti

kebenaran)." (QS. Al-An'aam: 111)

4. Sifat hamba yang cerdas

orang yangcerdas dan mendapatkan taufik akan mengambil

pelajaran dari sesuatu yang lebih ringan daripada cobaan di atas. Dia

,krn menutupi kekurangan-kekurangan dalam hal fisiknya dengan

akhlak dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Semakin tua usianya

maka semakin bertambah baik keimanannya. \TalauPun kekuatan

fisiknya semakin berkurang tetapi kekuatan iman, keyakinan, dan

harapannya kepada Allah dan hari Akhir makin meningkat.
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Jika tidak demikian, maka kematian adalah lebih baik baginya,
karena kematian hanya memberikan rasa sakit hingga batas-batas
tertentu. Lain halnya dengan dosa dan celayang menyertai umur
yarlgpanjang, karena yang demikian itu hanya akan menambah
penderitaan, kesedihan, kesusahan, dan penyesalan seorang hamba.
I-Imur yang panjang akan menjadi sesuatu yang baik dan ber-
manfaat apabila dipergunakan untuk merenungi, memperbaiki,
memanfaatkannya dengan amal shlih, dan mengisinya dengan taubat
nasuha. Dan seperti itulah yatgdisiratkan dalam firman Allah \ffi:

4@3sJy%.!;(, {#,iJy
"Bukankah Kami telab memanjangkan umurrnu untuk dapat berpikir
bagi orangyang mau berpiklri" (QS. Faathir: 37)

Oleh karena itu, siapa saja yang diberi umur panjang tetapi
tidak dipergunakan untuk memperbaiki keku rangannya, menutupi
kekeliruannya, dan mengisi sisa usianya dengan perbuatan-perbuatan
yang akan menghidupkan hatinya dan mendatangkan kenikmatan
abadi; maka tidak ada lagi kebaikan di dalam kehidupannya di dunia.

5. Seorang hamba berada di antara Surga dan Neraka

Sesungguhnya setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan
menuju Surga atau Neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik
amalnya, maka lamanya perjalanantersebut akan semakin menambah
kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab, semakin panjang jarak
tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatanitu, semakin
besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan
tersebut.

Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yangberumur
panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin
menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke
hari, perjalanannya semakin menurun ke bawah; padahal perjalanan
seorang musafir tidak selamanya menurun tetapi adakalanya mendaki.
Di dalam sebuah hadits marfu' dinyatakan:
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(('^i:L {1* iv y:Ltss.:is iF:;r-, itL J;?ye))
"sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik
perbuatannya, sedangkan seburuk-buruk kalian adalah oranB yaflg
berumur panjang dan buruk perbuatannya."u2

6. Sikap pencari kebenaran seiati

Bagi orang y^ngbenar-benar menginginkan kehidupan akhirat;
setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin
menghidupkan hatinya. Setiap kali harta dunianya berkurang, ia
menjadik^nny^ sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali
terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai

penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan,
kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal
kebahagiaan di akhirat kelak.

Maka dari itu, apabila kekuranganyangterdapat pada badan
seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau
pada pangkat dan jabatan;semakin menambah bekal akhiratnya, maka
yangdemikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan
tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian
dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin,
atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zhabir dan batbin.
Karena terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat itu tergantung pada
keempat faktor ini. Hanya kepada-Nya kita memohon petunjuk.

62 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no. 484 dan 2984), Ibnu Syaibah (Xfr./254), al-Bazzar (no. t97l),
dan Ahmad (L/235 dan 403) dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

tt 'fr:;i -;';ir,rrvLi'A*i ?'rv ll
"Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amal perbuatannya."
Al-Haitsami berkomentar dalam kitabnya, al-Majma' Nlll/22)t "Hadits ini diriwayatkan oleh al-
Bazzar. Di dalamnya terdapat perawi bernama Ibnu Ishaq; ia seorang tnudallis."
Saya menegaskan: "Akan tetapi, Ibnu Ishaq menyatakan denganucapat ubdits (-afazhperiwayatan
secara langsungf pada hadits riwayat Ibnu Hibban di dalam riwayat kedua. Oleh sebab itu,
sanadnya menjadi hasan."
Catatan:
Pen+abqiqkitab MusnadAbiYa'k menyebutkan pada juz VI, halaman 214, terbitan Damaskus,
bahwasanya Ibnu Ishaq menyatakan secara jelas periwayatannya secara langsung pada salah satu
dari dua riwayat Ahmad yang dinukilnya; namun itu tidak ada dxarnya!
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Syafaat Rasulullah Dapat Diperoleh
dengan Mentaatinya

Ketika Rasulullah ffi memperlihatkan totalitas kebutuhannya
hanya kepada Allah ffi , maka Dia pun menjadikan semua makhluk
yanglain butuh63 kepada beliau, baik di dunia maupun di akhirat.

Kebutuhan manusia kepada Nabi Mdidunia lebih besar daripada

kebutuhan makan, minum, dan bernapas; meskipun semua itu adalah

penopang kehidupan jasmani mereka.

Adapun kebutuhan manusia kepada Nabi ffi di akhirat di-
karenakan mereka akan memohon syaf.aat Allah melalui Perantara
para Rasul-Nya; yaitu agar Allah memberikan kelapangan dari
kesulitan yangmereka hadapi ketika itu. Namun, Rasul-Rasul itu tidak
dapat memberikan syaf.aat tersebut, maka Rasulullah Muhammad

ffilahyatgmemberikan syafaat untuk mereka. Beliau jualah yang
memohon agar pintu Surga dibukakan bagi mereka.6a

.orfoo.

63 Maksudnya, Allah meniadikan mereka butuh terhadap Nabi; yakni kebutuhan di dunia guna
menjelaskan hukum-hukum syari'at dan kebutuhan 

-di 
akhiiat untuk mendapatkan syafaat

beliau.s Hadits-hadits mengenai iru lercantum dalam kitab Sbahiibul Buhhari dan Sbahiih Muslim.-Lsy'
Syaikh Muqbil bin Hadi al-\(adi'i menulis kitab terkait masalah ini, yang diberi judul as1-

iyafaa'ah. Lihatlah kitab tersebut, karena pembahasannya sanBat bermanfaat.
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Keteguhan Orang Mukmin
Ketika Menghadapi Kematian

l. Antara syahadat dan tauhid

Syahadat atau kesaksian ketika menghadapi kematian; bahwasanya

tiada ilab (sembahan) yaagberhak diibadahi selain Allah, berpengaruh
besar dalam menghapus dan menggugurkan dosa-dosa hamba. Sebab,

kesaksian ketika masa ini lahir dari seorang hamba yang meyakini
serta mengetahui makna yangterkandung di dalamnya.Ia muncul
setelah semua dorongan syahwat mati dan kejahatan nafsu tunduk
meski sebelumnya nafsu itu membangkang dan durhaka. Nafsu itu
kini patuh setelah sempat berpaling, lantas menjadi hina setelah
kepongahannya sirna.

Ketika itu, ketamakan hamba terhadap dunia dan segala ke-
indahannya juga terlepas darinya.Ia tunduk serendah-rendahnya di
hadapan Rabb, Pencipta dan Penguasanya Yang haq, dalam keadaan

sangat membutuhkan pengampunan dan rahmat-Nya.

Melalui syahadat ini, tauhid hamba menjadi bersih karena pintu-
pintu kemusyrikan dan hal-hal yangmerusak tauhidnya telah terlepas
darinya; sehingga, segala pertentangan batin yang menBgoyahkan
tauhidnya selama ini hilang darinya. Dengan kemurnian tauhid ini,
keinginan ny a hany a terfokus p ada D zat y 

^ng 
diyakini akan ia datan gi

dan sebagai satu-satunya tempat kembali. Karena itulah, hamba
tersebut lalu menghadapkan wajah di hadapan-Nya dengan hati, roh,
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dan asanya; dan menyerahkan dirinya secara lahir dan batin. Dengan

kalimat ini pula lahir dan batinnya menjadi sama.

Pada kondisi demikian, hamba tersebut mengucapkan laa ilaha
illallab (tiada ilah yang haq selain Allah) dengan penuh keikhlasan
dari lubuk hati yang terdalam; hati yang telah lepas dari segala ikatan
dan perhatian kepada selain Allah. Dengan ucapan ini, semua urusan

duniawi pergi meninggalkan hati hamba tersebut, dan ia pun telah siap

untuk menghadap Rabbnya. Kobaran api syahwatnya telah padam.

Hatinya terfokus pada urusan akhirat yangsudah berada di pelupuk
mata. Sementara itu, dunia ditinggalkan jauh di belakangnya.

Ucapan syahadat y^rLg murni itu pun menjadi penutup amal
hamba tersebut, membersihkan dirinya dari segala dosa serta
mengantarkannya kepada Rabbnya. Semua itu karena ia menemui
Rabbnya dengan membawa persaksian yang tulus; yaflg lahirnya
sama dengan batinnya, y^ngtersembunyi sama seperti yangtampak.

Seandainya syahadat seperti ini diperoleh seorang hamba semasa

sehatnya ftetika masih hidup), niscaya ia tidak akan merasa nyaman
dengan dunia dan seisinya.Ia akan menjauhi manusia untuk berlari
kepada Allah. Iahanya akan nyaman bersama-Nya, tidak dengan

selain-Nya. Akan tetapi, manusia pada umumnya mengucapkan
syahadat di dunia dengan hati yang masih dipenuhi dengan hawa nafsu,

cinta dunia, dan segala hal yang mendorong kepada keduanya. Dia
bersyahadat dengan jiwa yang masih disesaki oleh tuntutan duniawi
dan orientasi pada selain Allah. Padahal, seandainya syahadat seseorang

(ketika masih sehat) benar-benar murni sepefti ketika ia menghadapi

kematian, niscaya syahadatnya itu akan memberikan berita dan

kehidupan yangsama sekali berbeda dengan kondisinya yarLgsepefti

binatang. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

2. Antara hamba dan Rabbnya

Apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-
ubun dan jiwanyaberadadi tangan Allah ffi, hatinya berada di antara

dua jari dari jemari-Nya; Dia w6j. berkuasa membolak-balikkan hati
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itu sekehendak-Nya?6s Hidup dan matinya pun ada di tangan-Nya.
Kebahagiaan dan celakanya ada di tangan-Nya. Gerak dan diamnya,
juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan
kehendak-Nyr. Ia tidak dapat bergerak, kecuali dengan seizin-Nya;
tidak pula mampu berbuat, kecuali dengan kehendak-Nyr.

Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri
sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan,
kesia-siaan, kelalaian, dosa dan kesalahan. Jika dia menyerahkan
semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah
menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikatflya
bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang
tidak mampu untuk membangkitkan segala yangsudah mati. Apabila
Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan

dikuasai oleh musuh (syaitan) dan dijadikan tawanannya.

Maka, jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari
Allah walau sekejap mata pun. Bahkan, selama masih bernapas, ia
pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya,
baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yangmembuat setiap

hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi
aturan Allah dan berpaling dari-Nyr, serta membuat-Ny, benci
karena kemaksiatan y^ng dipeibuatnya. Meskipun pada hakikatnya
setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi
ia tidak mengingat-Nya, bahkan melupakan-Nya begitu saja. Padahal,

ia pasti akan kembali kepada-Nya dan akan berdiri di hadapan-Nya di
akhirat kelak.

.oofoo.

65 Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits riwayat Muslim (no.2654) dari 'Abdulllah bin 'Amr
bin al-'Ash d5.
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Penciptaan Nabi Adam 44,

Makhluk pertama yan1diciptakan Allah adalah qalam (pena),65

yangditugaskan-Ny, untuk mencatat semua takdir sebelum teriadinya.
Adapun Adam, dia adalah makhluk yatgterakhir diciptakan A11ah.67

Diakhirka nny apenciptaan Adam tentu mengandung banyak hikmah,
beberapanya dijelask an padauraian di bawah ini.

Pertama: Allah telah menyiapkan tempat tinggal sebelum me-

nyiapkan penghuninya.

Kedua: Diciptakan-Nya Adam adalah tujuan diciptakan-Nya
semua makhluk yang [ain, seperti langit, bumi, matahari, bulan,
daratan, dan lautan.

Ketiga: Pencipta yangpaling hebat adalah yarLg mamPu meng-

akhiri pekerjaannya dengar\ cara terbaik dan dengan mewujudkan
tujuan penciptaaflnyai sebagaimana ia memulai pekerjaannya dengan

membuat pondasi dan dasar-dasar bagi barang ciptaannya.

Keempat: Semua orang selalu ingin melihat hasil atau bagian yarlg
terakhir. Oleh sebab itu, Musa menyuruh para tukang sihir untuk
menunjukkan sihir mereka terlebih dahulu:

{@ Lir{\(t':'A}'sin }
Lihat al-Auaa-il [vl dan trI) karya Ibnu Abi 'Ashim; besena catttan.mttbaqqiq-nya, al'Ustadz
Muhammad Nastiir al-'Aiami. Semoga Allah melimpahkan taufik kepadanya.
Maksudnya, Adam merupakan jenis"makhluk terakhir yang pernah iliciptdkan Allah.

6$

67

134 Bab t - Aqidah dan Tauhid



"Dia (Musa) berkata kepada rnereka: 'Lemparkanlah apa ydng bendak,

kamu lemparkan'" (QS. Asy-Syu'araa': 43)

Sesudah orang-orang melihat perbuat al para ahli sihir itu, mereka
menanti untuk melihat 

^payangakan 
terjadi (yaitu mukjizat Nabi

Musa),W).

Kelima: Allah W menjadikan kitab, Nabi, dan umat yarrg paling
baik berada pada akhir zam ni membuat akhirat lebih baik daripada

dunia; dan menetapkan akhir dari segala sesuatu itu lebih sempurna

darip ada permulaannya. Bukt iny a, ada b any ak tahap an-tahap an risalah

y^ngterjadisejak Malaikat memerintahkan Rasulullah: "Bacalah!" lalu
beliau menjawab: "Aku benar-benar tidak bisa membaca"6s hingga
diturunkannya firman Allah \H :

'ff"{ &.*; "6{ i^iYr&,

{@'i,
*

*Pada bari ini telab Aku sernpurnd.kan agamalnu untukmu, dan telab

Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telab Aku ridai Islam sebagai

dgdrnarnu." (QS. Al-Maa-idah: 3)

Keenam: Allah menghimpun semua unsur yangtersebar diiagat
rayainidi dalam diri Nabi Adam. Maka Adam laksana miniatur alam

semesta y ang men ggambarkan alam y ang sesungguhnya.

Ketuiuh: Nabi Adam adalah intisari dari alam semesta. Oleh
sebab itu, Allah menciptakannyasetelah menciptakan alam semesta.

Kedelapan: Salah satu bukti kemuliaan Adam di hadapan Allah
adalah Dia menyediakan terlebih dahulu semua kemaslahatan,
keperluan, sarana, dan prasarana hiduptya. Dengan sekadar meng-

angkat kepalanya, semua kebutuhan tersebut telah tersedia di
hadapannya.

os Sebagaimana tercantum di dalam hadits 'Aisyah, yang terdapat pada Bab "Bad-ul ttr(ahyi", yaitu
yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3) dan Muslim (no. 160).
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Kesembilan: Allah tH ingin menunjukkan bahwa Adam lebih
mulia dan lebih utama daripada semua makhluk-Nyr.Maka dari itu,
semua makhluk yanglain diciptakan-Nya sebelum penciptaan Adam.

Sebelumny^, para Malaikat berkata: "Rabb kami mampu men-

ciptakan apa pun yar.g dikehendaki-Nya. Namun, Dia tidak
akan menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia di sisi-Nya
daripadakami.'6e Akan tetapi, tatkala Allah menciptakan Adam, lalu
para Malaikat itu diperintahkan untuk bersujud kepadanya, maka
tampaklah keutamaan dan kemuliaan Adam dibandingkan mereka
dari segi ilmu dan pengetahuan (yang diajarkan kepadanya).

Lantas, ketika Adam terjerumus ke dalam dosa, para Malaikat
mengira bahwa keutamaan yang dianugerahkan-Nya kepadanya
itu telah dihapuskan. Anggapan ini muncul karena para Malaikat
tersebut belum mengetahui tentang'ubudiyyah (lbadah) berupa
taubat. Maka pada saat Adam bertaubat kepada Rabbnya dan melak-

sanakan 'ubudfiryab tersebut, para Malaikat itu pun baru mengetahui
bahwasanya ada rahasia Allah di balik ciptaan-Nya yang tidak
diketahui oleh selain-Nyr.

Kesepuluh: Mengingat Allah [g memulai penciptaan alam ini
dengan menciptakan Qalam (pena), maka Allah mengakhirinya
dengan hal yang paling sesuai dengannya, yaitu manusia. Sebab,

pena adalah alat untuk menuntut ilmu, sedangkan yang berilmu itu
ialah manusia. Oleh sebab itulah, Allah menampakkan keutamaan
Adam dibandingkan para Malaikat-Nya melalui ilmu y^ng hanya
dianugerahkan kepadanya, tidak kepada mereka.

.otfto.

6e Bandingkan pernyataan ini dengan pernyataan yang tercantum dalam kitab al-'Azhamab $ / 156l)
karya Abu Syaikh.
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Iblis Dan Adam

l. Kemuliaan Adam dan kedurhakaan Iblis

Renungkanlah bagaimana Allah \H telah menetaPkan alasan

(udzur) Adam sebelum ia dipindahkan ke bumi. Allah w;i.jugatelah
memberitahukan kepada para Malaikat tentang keutamaan dan

kemuliaan Adr*lM;. Bahkan, Allah telah memuji-muji nama Adam

sebelum dicipt akan ny a, y aitu dalam firman-Nya:

{@"^1, &::ric'b\;i$
"Aku hendak menjadikan hhalifab di bumi." (QS. Al-Baqarah: 30)

Renungkanlah pula bagaimana Allah W menggelari Adam
sebagai khalifub, bahkan sebelum ia diciptakan. Lebih dari itu,
Allah Mj" mewtjudkan alasannya itu sebelum ia diturunkan ke

bumi; sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut. Seperti itulah
gambarannya; seseo rung yangmencinta akan membuatkan alasan

kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan.

Allah IlM meletakkan jasad Adam di dekat pintu Surga selama

empat puluh tahun setelah menciptakan bentuknya.To Hal ini

70 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam Tafsiir-nya (no. 60!). Ia juga meriwayatkannya dalam kitab
Taariiitt-nya S/92) darilbnu 'Abbas. Syaikh Ahmad Syakir tidak berkomentar apa-apa mengela!
riwayat y"rrg'rc.d"p"t dalam tafsir tersebut, padahal ia telah mengkritik hadits yang dinukil
meliui orr.i i"i-riUagaimana telah dikemukakan-pada nomor 137, bahkan ia menyatakannya

dha'if.
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menunjukkan bahwa seorang pencinta sejati akan setia menanti di
depan pintu kekasihnya. Selanjutnya, Dia menghempaskannya di
tempat yanghina.Tt Hal itu agar iatidak takjub kepada dirinya sendiri
ketika para Malaikat diperintahkan bersujud kepadanya.

Suatu ketika, Iblis berlalu di hadapan jasad Adam. Ia merasa
takjub dan berkata: "Engkau diciptakan untuk suatu perkara rahasia."
Kemudian, Iblis masuk ke dalam tubuh Adam melalui mulutnya
hingga keluar lagi melalui duburnya. Iblis berkata: "seandainya aku
diberi kekuasaan terhadapmu, niscaya aku akan membinasakanmu;
sedangkan seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, niscaya
aku akan mendurhakaimu!"72 Ketika itu, Iblis belum mengetahui
b ahwa keb inasaa nny a dikarenak al p er anan Adam.

Ketika Iblis melihat Adam masih berupa bongkahan tanah, ia
pun meremehkannya. Setelah Allah.membentuk tanah itu menjadi
suatu sosok sedemikian rupa, Iblis pun mulai terjangkiti penyakit
dengki. Dan ketika roh ditiupkan ke dalam jasad tersebut, si
pendengki itu pun (seakan-akan) mati.

Sesudah itu, Allah \H menghadirkan Adam di atas permadani
kemuliaan, lalu semua makhluk yang ada dihadapkan kepadanya.
Lantas, didatangkanlah para Malaikat yang sebelumnya mem-
pertanyakan penciptaan Adam kepada Allah: "padabal kami
senantiasa bertasbib". Lalu, Allah memerintahkan kepada mereka:
"Sebutkanlah kepada-Ku nama sernua (benda) ini." Sementara itu,
Allah masih menyembunyikan dari mereka sebuah bukti bahwa
Adam pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Kemudian,

Sementara itu, Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam Tafsiir-nya (I/107) dengan riwayat yang
lebih panjang daripada ini, dari riwayat Ibnu Jarir. Kemudian, ia berkata: "Konteks hadits ini
agak ganjil. Selain itu, banyak hal di dalamnyayang perlu ditinjau kembali." Ibnu Katsir juga
mengatakan: Jadi, penyandaran sanad riwayat ini kepada para Sahabat tersebut [yaitu Ibnu
'Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah Sahabat Nabi ffi yang lainl adalah sesuatu yang sering disebut-
kan dalam Tafsir as-Suddi. Di dalamnya terdapat banyak kisah Isra'iliyyat; boleh jadi sebagian
riwayatnya dicampuri lafazh-lafazh dari perawi sendiri dan bukan ucapan para Sahabat, atau
mungkin saja mereka mengambil riwayat tersebut dari sebagian kitab-kitab (umat) terdahulu.
lVallaabu a'lam.." Lihat pula krtab al-Bidaayah uan Nibaayab (/97) karya Ibnu Katsir.

71 [Jraian ini mengisyaratkan kepada firman Allah \iE : *Bukankah tekb datang dtds mdnusii satu
waktu dari masa, sedang dia ketika tu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" (QS . Al-Insaan : 1)

72 Hadits ini merupakan kelanjutan dari hadits yang terdapat pada halaman sebelumnya.

138 Bab 1 - Aqidah dan Tauhid



Altah mengajarkan nama-nama benda tersebut kepada Adam.
Akhirnya, kepala-kepala mereka tertunduk penuh pengakuan.
Lalu, Allah berseru di hadapan sekumpulan Malaikat tersebut:
"sujudlab kalian (kepada Adam)!'Mereka Pun segera bersuci dari
hadats (yaitu) klaim mereka sebelumnya "padabal kami sendntidsd.

bertasbih", dengan air udzur dari bejana pengakuan "tidak ada yang

kami ketabui". KemudiarL, para Malaikat itu pun bersujud dalam

kondisi suci penuh penyerahan diri kepada Allah.

Berbeda halnya dengan Iblis. Dia tetap berdiri di sisi yang lain
dan menolak untuk bersujud; karena ia itu kotoran yangbercampur
najis pembangkangan. Najisnya itu tidak akan hilang walaupun
setelah disucikan (dengan air), sebab najis Iblis adalah najis y^ng
bersifat 'ainiyyab (benda padat).

Setelah penciptaan Adam sempurna, dikatakanlah: "Harus
ada sesuatu yang menjaga kebaikan (pada makhluk ini) pada posisi

terhormat. "sujudlah kalian!" Dan takdir pun menetapkan, yaitu
dengan berbuat dosa agar bekas (tanda) 'ubudlryah itu tampak jelas di
dalam kehinaan.

2. Mutiara Hikmah

1) \7ahai Adam, seandainya engkau tidak dihukum karena memakan

buah itu, niscaya para pendengki (Iblis) akan menggugat:
"Bagaimana mungkin orang yangrakus dan tidak kuasa menahan

diri dari sebuah pohon bisa dimuliakan?"
Seandainya engkau tidak diturunkan (dari Surga), niscaya tidak
ada do'a yang dipanjatkan dan tidak akan turun Pesan yang
menyatakan:'Adakah yangorang yangmeminta?"73 serta tidak
akan tercium bau mulut orang yarLg berpuasa.Ta Maka, jelas-

lah bahwa Adam memakan buah pohon itu bukan karena
kerakusannya.

Ini mengisyaratkan kepada hadits mutauatir (diriwayatkan oleh b_agyak perawi pada tiap
tingkatari sanadnya) tenlat g turunnya Allah ke langit dunia. Imam ad-Daraquthni mempunyai
tuliian tersendiri mengenai jalur dan riwayat hadits tersebut'
HR. Al-Bukhari (no. 1904) dan Muslim (no. 1151) dari Abu Hurairah.
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2) \fahai Adam, tawamu di Surga adalah untukmu, sedangkan
tangismu di dunia adalah untuk kami.

3) Tidak adabahaya bagi orangyang hatinya hancur oleh keperkasaan-
Ku selama itu dipulihkan kembali dengan karunia-Ku.

4) Pakaian kehormatanhanya layak dikenakan pada badan yang
penuh penyesalan.

5) Aku (Allah \H ) dekat dengan orang-orang yang hatinya penuh
penyesalan karena-Ku.7s

6) Adam masih tetap dekat dengan pohon itu dan memakan buahnya
hingga penyakitnya menguasai (menular kepada) anak-anaknya.
Untuk itu, Allah Yang Mahalembut lagi Maha Mengetahui pun
menurunkan obat melalui para dokter (utusan atau Rasul-Nya) di
dunia, sebagaimana firman-Nya:

ci4{5 3+. *i, Grti ;ii #c.i .^AtJ_ w*
{@

"Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (hetahuilah) barang
siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat da,n tidak akan
celaka." (QS. Thaha: 123)

Dokter itu lalu melindungi mereka dengan larangan, serta
memelihara kekuatan mereka dengan perintah. Semua keburukan
yang meracuni mereka dibersihkan dengan taubat, sehingga
kesehatan dan keselamatan datang dari segala sisi.

\fahai orang yang menyia-nyiakan kekuatan dan tidak
menjaganya, yang melanggar pantangan dalam penyakitnya,
serta yang tidak sabar menahan pahitnya terapi (pengobatan);
jika pun Anda tidak mengingkari dekatnya kematian, tetapi,

75 Haditsqudsiinidisebutkanolehal-Madanidalamal-IthaafusSaniyyab(no. 165).Iamenisbatkannya
kepada al-Ghazzal. Demikian yang tenulis, namun barangkali maksudnya adalah al-Ghazali, dan
inilah yang benar. As-Sakhawi berkata di dalam al-Maqaashil.al Hasanah ftlm. 169): "Hadits ini
telah disebutkan dalam kttab al-Bidaayah karya al-Ghazali. Maksudnya, Bidzayatul Hi^daa1tab."
Akan tetapi, saya tidak menemukan sumber hadits ini. Lihat ptia Kasyful Khafaa' $1m.96) karya
al-'Ajluni dan al-Asraarul lvlarfuu'ah (hlm. 79) karya al-Qari.
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8)

bagaimana pun juga penyakit itu pasti akan menganrarkan

kepada kebinasaan.

Andaikan takdir (baik) berpihak kepada Anda, sehingga Anda

membantu dokter yarlgmengobati Anda dengan cara menghindari

syahwat keji, niscaya Anda akan memperoleh keberuntungan

berupa berbagai kelezatan dan kenikmatan. Namun, kabut

syahwat telah menutupi mata hati Anda; sehingga Anda pun

mengira tindakan kehati-hatian itu laksana jual beli antara janii

dengan uang tunai.

Oh, betapa malangn y a hati y 
^rLgbuta, 

y attgtidak sabar menahan

kepahitan sesaat, dan lebih memilih kehinaan sepanjang abad;

ia berkelana memburu dunia, padahal dunia kelak Pasti sirna.

Sementara, ia justru malas meniti jalan menuju akhirat, padahal

semua akan berakhir di sana!

Apabila Anda mendapati seseorang yang membeli barang

-Lrah* dengan harga selangit, atau seseorangyang menjual

barangberharga dengan harga sangat murah, maka ketahuilah

bahwasanya ia seor ang y arag bodoh!

e)

.orfto.
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Pengabaian TerhadaP Al-Qu r-an

< C g;..# i,cii (:'6 v33,ti Ly;;3'4i JGi tF

oDan Rasul (Mubammad) berkata:

Ya Rabbku, sesungguhrrlo baumku

telah mmjadikan al-Qur'an ini diabaikan.'o

(QS. Al-Fureaan:30)

Ada beberapa perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai

pengabaian terhadap al-Qur-an, yaitu:

2) Tidak mengamalkan ketentuan halal-haram di dalam al-Qur-an,

meskipun ia sudah membaca dan mengimani-nya.

3) Tidak memutuskan hukum berdasarkan al-Qur-an dan tidak
menjadikan al-Qur-an sebagai sumber hukum, baik dalam masalah

yang terkait dengan pokok-pokok agama mauPun cablng;
cabangnya;l bahkan beriktikad bahwa al-Qur-an dan dali-dalil
tekstualnya tidak menunjukkan kebenaran yang bisa diyakini
seratus persen.2

0 Tidak mendengarkan, mengimani dan memerhatikan a[-Qur-an.

Sepeni itulah perbuatanp*^penguasa yangzhalim; mereka memutuskan.!r*"- dengan:elain

hgig- Allah.^Demikirn p"l, orang-o."rrg yrrrg bersikap taklid dan fagalik buta; mereka lebih

mengutamakan pendapat o."rrg y".[ iLda[ tna'shum daripada hukum Allah dan Rasul-Nya.

Sepeiti yang dinyatakan oleh goi"ngan al-Asy'ariyah dan yang sepaham dengannya'
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4) Tidak menghayati, memahami dan mengetahui maksud per-
nyataan-pertyataan y ang diungkapkan di dalam al-Qur-an.

5) Tidak menjadikan al-Qur-an sebagai terapi dari segala penyakit
hati, malah mencari penyembuhan dari selainnya.

Semua perbuatan itu termasuk ke dalam kategori mengabaikan
al-Qur-an yangdisebutkan Allah dalam Surat Al-Furqaan, ayat 30, di
atas; meskipun kadar atau tingkat pengabaiannya berbeda-bedaantara
perbuatan yangsatu dengan lainnya.

Demikian pula, ada beberapa kegundahan dan kesangsian di dalam
hati yang termasuk kategori keraguan terhadap al-Qur-an, yaitu:

0 Keraguan tentang diturunkannya al-Qur-an dan keberadaannya
sebagai kebenaran yangbersumber dari sisi Allah.

2) Keraguan tentang siapakah yangmengatakan kalimat-kalimat al-

Qur-an, apakah al-Qur-an itu memang firman Allah, ataukah ia
hanyasalah satu makhluk Allah y^ngdiilhamkan kepada seorang
makhluk untuk mengatak annya.

3) Keraguan perihal memadai atau tidaknya al-Qur-an dalam men-
jawab persoalan umat manusia, sehingga di samping merujuknya,
mereka juga merasa masih membutuhkan logika dan analogi,
opini atau kebijakan.3

4) Keraguan mengenai makna yang maksudkan oleh kata atau
kalimat di dalam al-Qur-an: apakah makna yangdiinginkan dari-
nya adalah makna hakikat yangsebenarnya. Ataukah takwilnya,
yaitu dengan memahaminya bukan dengan makna hakikatnya
tapi dengan penakwilannya yang terkesan dipaksakan dan
mengakibatkan munculnya beragam makna alternatif.

5) Keraguan mengenai makna hakikat tersebut; maksudnya, meski-
pun makna hakikat ini merupakan makrL^yangdikehendaki, tapi
apakah ia dikehendaki dengan sejatinya, atatkah ia dikehendaki
karena adanya suatu maslahat.

I Padahal semuanya sudah terkandung di dalam al-Qur-an. Karena itulah, sebenarnya manusia tidak
memerlukan referensi yang lainnya.
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Lima keraguan tersebut merupakan keraguan terhad ap al-

Qur-an, yangpasti disadari dan dirasakan di dalam hati orang-orang

yarlgdihinggapinya.

Sungguh, semua orang yang suka berbuat bid'ah dalam urusan
agama, di dalam hatinya pasti Anda temukan keraguan terhadap
ay at- ay at al-Qur-an y ang menentang p erbuat an bid' ahnya. Demikian
pula dengan seseorangy^rg suka berbuat jahat, di dalam hatinya
pasti Anda temukan keraguan terhadap ayat-ayat al-Qur-an yang
menghalangi kejahatan yang diinginka nnya.

Renungkanlah uraian di atas, kemudian terimalah kesimpulanapa
pun yang Anda dapatkan.

..ofoo.
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Rahasia Dan Kandungan
Surat Al-Faatihah
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{@'{a1 s;ryrh13;,
*Dengan ndrnd Allah YangMaba Pmgasih, Maba Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Rabb selurub alarn, Yang Maba

Pengasih, Maha Pmyayang Pemilik bari pembalasan.

Hanya krpodo Engbaulab kami mmyembah dan banya

kEodo Engkaulah kami mobon pertolongan.

Tunjukihh b,ami jalan ydng lurus, (yaitu) jalan ordng-ordng
ydngtelah Engkau beri nikmat kepadarrya; bukan (jalan)

mereka ydng dimurkai, dan buhan (pula jalan) mereka ydng sesAt."

(QS. Al-Faarihah:l-7)



1. Kemampuan berpikir dan kemampuan beramal

Manusia mempunyai dua kemampuan dalam dirinya: kemampuan
berpikir dan kemampuan beramal. Dan, kebahagiaan seorang manusia

hanya bisa diraih secara utuh dengan kemampuan berpikir yang
sempurna dan kemampuan beramal yangjuga sempurna.

Kesempurnaan kemampuan berpikir hanya dapat diperoleh
dengan (1) mengetahui Penciptanya, Q) mengetahui nama dan sifat-

Nyr, (3) mengetahui jalan menuju kepada-Nya, (4) mengetahui
bagaimana rintangan-rintangan yarLg ada di jalan tersebut, serta (5)

mengetahui diri dan aibnya sendiri.

Melalui lima macam pengetahuan itulah kemampuan berpikir
seseorang menjadi sempurna. Orang yang paling mengetahui dan

memahami kelima ma'rifat ini berhak dinobatkan sebagai orang yang
paling alim atau paling luas pengetahuannya.

Sedangkan kesempurnaan kemampuan beram al hanya dapat

diraih dengan menjaga dan menunaikan hak-hak Allah W dengan

ikhlas, benar, baik dan berkesinambungan. Begitu pula dengan
mensyukuri anugerah-Nya dan senantiasa merasa kurang dalam

mempersembahkan ibadah dan pengabdian kepada-Nya. Bahkan,

merasa malu untuk menghadap:Nya dengan mempersembahkan ibadah

dan pengabdiannya itu sebab keduanya masih belum memadai.

Seorang hamba hendaknya menyadari bahwa tidak ada jalan

lain untuk menyempurnakan kedua kemampuan di atas kecuali
dengan pertolongan Allah W . Dengan kesadaran itu, ia akan sangat

membutuhkan petunjuk menuju jalan yang lurus, yakni ialan yang
ditunjukkan kepada parl- wali dan orang-orang terdekat-Nya. Di
samping itu, dia juga akan sangat membutuhkan bimbingan-Nya
agar tidak menyimpang dari jalan tersebut, baik penyimpangan itu
disebabkan oleh rusaknya kemampuan berpikir sehingga ia terjerumus
ke dalam kesesatan, ataupun disebabkan oleh rusaknya kemampuan
beramal, yang mengakibatkan dirinya layak mendapat kemurkaan
dari Allah.
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2. Pilar-pilar hidayah dalam surat al-Faatihah

Seseorang tidak akan meraih kebahagiaan secara sempurna kecuali
dengan memiliki semua perkara di atas. Dan, seluruh perkara tersebut
terkandung dalam surat a1-Faatihah secara urut.

Firman Allah: { e =--- ;t qtr @ *;1+*tr €} <4+r'i 4 ;o.;3ti*
"segala puji bagi Allab, Rabb seluruh alam, Yang Maha Pengasilt,
Maha Penyayang, Pemilik bari pembalasar," (QS. Al-Faatihah:2-4)
mencakup pokok yar'g pertama, yaitu mengetahui Rabb iW., asma-
asma-Nya, sifat-sifat-Nyr, dan perbuatan-perbuatan-Nya.

Nama-nama Allah yangtertuang di dalam surat ini adalah pokok-
pokok dari Asmaul Husn4 yaitu: Allab { oiir }, Ar-Rabb { 3.rr }, dan
Ar-Rabmadn { F} I }. Nama-Nya yang pertama, Allah, mengandung
sifat-sifat ulubiyah; nama-Nya yangkedua, Ar-Rabb, mengandung
sifat-sifat rububiyyah; dan nama-Nya yang ketiga, Ar-Rahmaan,
mengandung sifat-sifat kebaikan, kedermawanan dan kebajikan. Dan
semua nama Allah (lainnya) memiliki pertautan makna dengan ketiga
makna tersebut.

Sedangkan firman Allah W ' 4 @ tg 1i\; ri -t(1$ "Hanya
kepada Engkaulab kami menyembab dan hanya kepada Engkiulab kami
mobon pertolongaz," (QS. Al-Faatihah: 5)a mencakup pengetahuan
tentang jalan y^ng mengantarkan seseorang kepada Allah \iM, . Jalan
ini hanya diperoleh dengan cara beribadah kepada-Nya semata, yakni
dengan melakukan sesuatu yangdicintai dan diridhai-Nya; dan dengan
memohon pertolongan-Nya dalam pelaksanaan ibadah tersebut.

Adapun firman Allah W 
' { @ li3t Lrr,ty' $ 

*Tunjuhilab kami
jalan ydng lurus," (QS. Al-Faitih ah: 6) di dalamnya terkandung
penjelasan bahwa seorang hamba tidak punya jalan lain untuk
meraih kebahagiaan, kecuali dengan konsisten atau istiqamah dalam
menempuh jalan yanglurus. Dan, tidak ada jalan lain baginya untuk

a Ayat ini dijadikan topik utama oleh penulis kitab ini, Ibnul Qayyim, dalam kitabnya yang lain,
yaitu Madaarijus Saalihin. Buku ini sudah dalam proses naik cetak dengan tabqiq saya dan merujuk
sejumlah manuskrip
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tetap beristiqamah kecuali dengan petunjuk dari Rabbnyabbi;
sebagaimana tidak ada jalan baginya untuk dapat beribadah kepada-

Nya kecuali dengan pertolongan-Nya. Dengan demikian, tidak ada

pula jalan baginya agar bisa terus konsisten dan istiqamah dalam

menempuh jalan yang lurus itu kecuali dengan petunjuk-Nyr.

Sedangkan firman-Nyar 4 @'{ai i; + -,,ii"S }L$ " buk an (j alan)

m ereka y ang dimurkai dan buE an (p ul a j al an) m ere k a y ang s e s at," (Q S. A1-

Faatihah: 7) ayatterakhir ini berisi penjelasan tentang penyimpangan

ke kedua sisi jalan yanglurus tersebut. Penyimpangan ke salah satu

sisi jalan yang lurus tersebut merupakan penyimPangan menuiu

kesesatan yang mengakibatkan rusaknya pengetahuan dan akidah

rentang Allah. Sementara, penyimpangan ke sisi lainnya merupakan

p enyimp an gan y arLgmen gakib atkan datangny a kemurkaan Allah dan

rusaknya niat dan amal shalih.

Kesimpul anrLya, bagian pertama surat Al-Faatihah menj elaskan

rahmat Allah, pertengah anny a menj elask an hiday ah dariNy a, dan

bagian akhirnya menjelaskan nikmat-Nyr.

3. Seorang hamba berada di antara nikmat dan hidayah

Besarnya nikmat yaigdiraih seorang hamba bergantung pada

hidayah y^ngia peroleh. Dan besarnya hidayah yangdiperolehnya
bergantung pada besarnya rahmat dikaruniakan kepadanya. Jadi,
apabila dirunut ke belakang, maka semua itu kembali kepada nikmat
dan rahmat-Nya. Sedangkan nikmat dan rahmat adalah salah satu

sifat yang identik dengan rububiyyab Allah. Artinya, Allah \H pasti

Maha Penyayang lagi Pemberi nikmat. Selain itu, nikmat dan

rahmat juga merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyyah-Nya.
Artinya, Allah Mj tetap menjadi ilah Yang Haq meskipun sebagian

orang mengingkari-Nya dan orang-orang musyrik menyekutukan-
Nyr.t

5 Sebagaimana firman Allahrp: "...namun dcmikian ordng-ordng hafir mgih me.mpers.eku.tukan

Rabi mereka dengan sesuatu." (QS. Al-An'aam: 1) Artinya, mereka menjadikan sekutu bagi-Nya.

Demikianlah penJelasan yrt g teidrp"t di dalam Tafsiir lbnu Katsir (IU243).
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Siapa saja yangdapat mewujudkan seluruh makna Al-Faatihah-
dari segi ilmu, ma'rifat, amal, maupun perilaku-niscaya dia akan
mendapatkan keberuntungan seutuhnya. Dan,'ubudilryah-nya menj adi
sama dengan 'ubudilryab yarg dilakukan oleh hamba-hamba pilihan,
yarlgtentu saja derajatnya berada di atas derajat para ahli ibadah pada
umumnya.

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

.oofto.
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tu:

Orang-Orang Yang
Mengi ngat Ayat-ayat Allah

4;*Y,i'H'CY<r-iV$
{@K;6*W'\'U)

oDan ordng-orutng ydng apabila diberi pringatan

dengan ayat-drydt Rabb mereka, mereka tidak bersikap

sebagai orrtng-ord.ng yang tuli dan buta. "
(QS. Al-Furqaan:73)

1. Sikap kaum yang mengindahkan firman Allah

Muqatil menerangkan: "Maksudnya, apabila orang-orang itu diberi

peringatan dengan al-Qur-an, mereka tidak menyikapinya sebagai

orang yangtuli, atau sebagai orang yaflgbuta. Akan tetapi, mereka

benar-benar mendengarkan, memperhatikan dan meyakininya."

Ibnu 'Abbas menafsirkanrLyai "Orang-orang itu tidak bersikap

seperti orang tuli atau buta, tetapi mereka takut dan khusyu' (dalam

menyimak ayat al-Qu r -an y ang disamp aikan kepada ny a) ."
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Al-Kalbi menjelaskan: "Maksudnya, mereka menyikapinya
dengan mendengarkan dan memperhatikannya."6

Al-Farra' berkomentar tentang ayat ini:7 "Maksudnya, apabila
ayat-ayat al-Qur-an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersikap
cuek sehingga terkesan tidak mendengarkannya. Itulah makna
hhuruur (yang diambil dari rii). Terkait gaya penuturan seperti ini,
aku teringat perkataan orang Arab: U#-1i5, ungkapan ini senada
dengan ucapan Anda: #-iu dan Oi:-x"J*i l..l:a ungkapan ini
menunjukkan arti yang sama, yaitu 'Dia memaki diriku'."

Kesimpulattnya, berdasarkan semua penafsiran tersebut, maka
makna firman Allah di atas adalah: mereka tidak bersikap tuli dan
buta terhadap ayat-ayat al-Qur-an yang disampaikan kepada mereka
sebagai peringatan.

Namun az-Z ajjaj menj elaskan : ".Maksudnya, ap abila ay at- ay at
al-Qur-an dibacakan kepada orang-orang itu, mereka pun tersungkur
bersujud dan menangis, seraya mendengarkan dan memperhatikannya;
sebagaima na y ang diperintahkan kepada mereka. "

Sedangkan Ibnu Qutaibah mengatakan:8 "Maksudnya, mereka
tidak melalaikannyai mereka tidak bersikap seperti orang-orang tuli
yangtidak dapat mendengar, atau sepefti orang-orang buta yangtidak
dapat melihat."

2. Dua pertanyaan penting

Saya ingin menyampaikan bahwa terdapat dua masalah terkait
ay^t di atas, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Men genai kata )ij;\ (menyungkur) dan pengguna anny a
dalam bentuk kalimat negatif atatnafi (\t!i);apakah yarTgdimaksud
dengan menyungkur itu adalah menyungkurnya hati (tunduk),
ataukah menyungkurnya badan dengan menurunkan tubuh untuk
bersujud? Di samping itu, apakah maksud dari menyungkurnya

6 Lihat ad-Durrul Mantsuur 5U284) dan Tafsiir atb-Tbabari (Xy51).
7 Lihat Ma'aanil Qur-aan Ol/274).8 Tafsiir Ghariibul Qur-an (hlm. 315).
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mereka bukan karena tuli dan buta itu berarti mereka menyungkur
dengan hati penuh ketundukan, ataukah berani mereka menyungkur
dengan menurunkan badan untuk bersujud?

Kedua: Ataukah, sebenarnya tidak ada makna menyungkur
dalam ayat tersebut, dan kata jlJl itu dipahami dengan makna 3ji-i

(cuek)?

.orfoo.
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Beberapa Perenungan
Dalam Surat Qaf

l. Syarat memperoleh manfaat dari al-Qur-an

Jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari al-Qur-an, maka
berkonsentrasilah ketika membaca dan mendengarkannya. Perhatikan
baik-baik dan posisikanlah diri Anda sebagai orang yangsedang diajak
bicara oleh Allah \H . Sebab, al-Qur-an menrpakan pesan dari Allah
untuk Anda yangdisampaikan melalui lisan Rasul-Nya. Sepeni itulah
yangAllah isyaratkan melalui firman-Nya di atas.

"Sungguh, pada ydng demikian itu pasti terdapat peringd.td.n

bagi orang-ordng ydng rnempunyd.i hati atau

y an g rn e n W nd kan p en dm gard.nny d,

sedang dia mmy aks ikannya. "

(QS. Qaf: 37)
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Pengaruh yang sempurna dari peringatan al-Qur-an sangat

bergantung pada tiga hal: (1) sumber yang memberikan pengaruh,

Q) kelayakan objek yangmenerima pengaruh, dan (3) terpenuhinya
syarat dan tersingkirnya segala hal yang menghalangi munculnya
pengaruh tersebut. Dan ayat di atas menielaskan semua itu dengan

ungkapan yarLgsangat singkat, tetapi begitu jelas dan mendalam.

Firman Allah W t {,s, L-.r,ttj' OLyy " Sunggub, pada y ang demikian

itu pasti terdapat peringatan," mengisyaratkan semua hal yang
diutarakan dari awal surat Qaaf sampai ayat ini. Dan, inilah yarlg
disebut sebagai "sumber yangmemberikan pengaruh".

Sementara firman-Nya: 4 5:i LfiAY "bagi ord'ng-ordng ya'ng

rnernpunyai hati," menjelaskan "objek yang layak menerima
pengaruh", yakni hatiyanghidup dan dapat mengenal Allah, sebagai

mana dinyatakan dalam firman-Nya\W:"Al-Qur-an itu tidak lain
merupakan pelajaran dan Kitab ydng jelas. Agar dia (Mubammad)

memberi peringd.tdn kepada ordng-orang ydng hidup." (QS. Yasin: 69-

7 O) Y angdimaksud " kep ada or d.n g- ora.n I y ang b idup' dalam penggalan

ayat ini adalah mereka yanghidup hatinya.

Adapun firman-N yat 4.-ei,ii' iy "Atd.tt yanI rnenggunakan
p e n de n gar dnny a," maksudnyi i al ah memusatkan p enden gar anny 

^
kepada ayat al-Qur-ar.yang dibacakan. Konsentrasi atau Pemusatan
p.rrd.rrgrran ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan pengaruh

dari pembicxaan atau bacaan ayat al-Qur-an itu.

S edan gkan firman-N y a: { 3-A'Sty * n dong dia m e ny aks i k'lnn y I :'
maknanya di sini adalah menyaksikan dengan hati yang hadir
(konsentrasi), tidak ghaib (alai).

Ibnu Qutaibah menjelaskane: "Maksudnya, dia menyimak
Kitabullah dengan hati yang konsentrasi dan memahami, tidak lalai

dan tidak lengah. Ayat ini mengisyaratkarLhal yang dapat menghalangi

pengaruh al-Qur-an, yaitu hati yang lalai dan tidak memahami ucapan

yangditujukan kepadanya. Hati seperti ini tidak menghayati dan

me renun g i ap a-ap a y ang dis amp aikan tersebut. "

, bid.
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Apabila pemberi pengaruh-yaitu al-Qur-an-sudah terpenuhi,
objek yang akan dipengaruhi-yaitu hati yang hidup-sudah layak
menerima pengaruh, syarat untuk menerima pengaruh-yaitu
mendengarkan dengan penuh konsentrasi-juga telah terpenuhi,
dan faktor penghalangnya-yaitu kesibukan dan kelalaian hati dari
menyimak makna ayat serta tertariknya perhatian kepada sesuatu
yanglain-sudah disingkirkan; maka bisa dipastikan pengaruh al-Qur-
an akan dapat diperoleh, yakni perolehan man{aat dan peringatan.

2. Hati yang hidup merengkuh cahaya al-Qur-an

Mungkin ada orang yang bertanya-tanyai "Apabila pengaruh
al-Qur-an hanya dapat diraih secara sempurna dengan memenuhi
semua komponen di atas, lantas mengapa ayat tersebut menggunakan
kata J (atau) pada penggalan firman.Allah: q'gi Jl,iy'd.tAr,t ydng
rn en ggun ak an p en d en gar d,nny a.' P adahal, seharuin y a ia diun gkapkan
dengan huruf _2 (dan) yang berfungsi untuk menggabungkan antara
kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena, kata;i itu menunjukan arti
memilih salah satu di antaradua perkara?"

Pertanyaan ini sangat berbobot, dan jaw abannyadapat dijelaskan
sebagai berikut. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kata

;i (atau) karena mempertimbangkan kondisi orang yang diajak
bicara; mengingat hanya sebagian orang yang hatinya hidup,
sadar, dan mempunyai fitrah sempurna. Apabila orang seperti
ini merenung dengan hatinya dan memaksimalkan pikirannya,
maka hati dan pikirannya akan menunjukkan kebenaran al-Qur-
an kepadanya. Hatinya akan membenarkan apa yang diberitakan
al-Qur-an. Dengan demikian, pengaruh al-Qur-an yang masuk
ke dalam hatinya akan menjadi cahaya yarLg semakin menerangi
cahaya fitrahnya. Inilah sifat orang-orang yang disebutkan Allah
dalam firman-Nya:

{@'6f }4:n 4yJJeirgGi:rji6;;y
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;..rr.r),K ox)i it 33

"Ddn ordng-ord.ng yd.ng diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahan
(*o1ry4 yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Rabbmu itulab
yang benar." (QS. Saba': 6)

3. Cahaya di atas cahaya

Sosok orang-orang yang cahaya fitrahnya diterangi oleh cahaya

wahyu dijelaskan juga di dalam ayat berikut ini:

:ct":::1 iir$Ws<)hr
{@?t4

'Allah (pemberi) cabaya (kepada) langit dan bumi. Perumpd.ntddn

cahaya-Nya, seperti sebuab lubangyang tidak tembus, ydng di dalamrtya

ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu
bagaikan bintang yang berkilauan, yd.ng dinyalakan dengan rninyak
dari pohon ydng diberkabi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak' di
timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir
rnenerdngi, ualaupun tidak disentuh api. Cahay di atas cahaya (berlapis'

lopit), Allah memberi petunjuk kepada caha,ya-Nya bagi orangyang Dia
kehendaki." (QS. An-Nuur: 35)

Yang dimaksud "cabaya di atas cabaya" dalam ayat di atas adalah

cahaya wahyu.lo Begitulah kondisi orang yang hatinya hidup lagi

sadar. Aku telah menerangkan rahasia-rahasia dan pelajaran-pelqaran

yang terkandung dalam ayat ini, dalam kitab ljtimaa-ul Juyuusyil
Islaamiyyab 'alaa Gbazuil Mu'atbtbilah wal Jahmiyyah.tl

10 Ibnul Qayyim telah menjelaskan ayat ini dalam beberapa karyanya. Lihtt al-tlhabl|usl Sh92l.!

ftlm. oE-6i), asb-Sbatoaa;iqul Mursahb (Itrl851), I'laarnul Muwaqqqi'iin 0'/205 -209), dan kitab
beliau +i5 yang lainnya.
Al-Ijtimaa-ul Juyuusy $im. 6-12).11
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Orang yang memiliki hati semacam ini akan berusaha untuk
mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur-an ke dalam hatinya. Dia
mendapati semua nilai al-Qur-an itu telah tertulis di dalam jiwanya,
hingga ia dapat menghapalnya di luar kepala.

Di sisi lain, sebagian orang tidak memiliki bekal yangsempurna,
hati yang sadar dan kehidupan yang sempurna. Orang seperti ini
membutuhkan pembimbing untuk membedakan yang haq (baik)
dengan yang bathil (buruk). Kehidupan dan cahayahatinya, serta
kebersihan fitrahnya, belum bisa mencapai tingkatan orar,gyang
hatinya hidup dan sadar. Untuk memperoleh hidayah-Nya, ia harus
mencurahkan segenap penden garanrty a untuk mendengarkan ayat-
ayat al-Qur-an, juga mengkonsentrasikan hatinya untuk merenungi
dan memahami makna al-Qur-an. Dengan cara tersebut barulah ia
mengetahui bahwasanya al-Qur-an itu. adalah sebuah kebenaran.

Golongan pertama adalah orang yargmelihat dengan mata kepala
sendiri tentang seruan dan berita ymgdisampaikan kepadanya. Sedang-

kan golongan kedua adalah orang yang mengetahui dan meyakini
kebenaran si pembawa berita tersebut, lalu berkata: "Cukuplah
bagiku berita yangdisampaikan olehnya."

Golongan kedua berada pada tingkatan "iman', sedangkan
golongan pertama berada pada tingkatan "ihsan". Orang yang termasuk
golongan pertama telah mencapai "'ilmul yaqiin" (keyakinan ber-
dasarkan pengetahuan-'d), bahkan hatinya akan terus merambat
naik hingga mencapai kedudukan "'d.inul yaqiin" (keyakinan ber-
dasarkan persaksian*d). Adapun orang yangtermasuk golongan
kedua, ia memilikt tasbdiiq (keyakinan-'d) yang kuat sehingga dapat
mengeluarkan dirinya darilingkaran kekufuran dan memasukkannya
ke dalam lingkup agam lslam.

4. 'Ainul yaqiin

Tingkatan 'ainul yaqiin terdapat di dua fase kehidupan hamba,
yaitu di dunia dan di akhirat.
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Mengenai 'ainul yaqiin yang diperoleh seseorang di dunia,
penisbata nnya kepada hati laksana penisbatan oran g yang melihat

dengan mata kepala. Berita ghaib y^ngdisampaikan oleh para Rasul

kelak akan terlihat jelas di akhirat oleh mata manusia itu, padahal di

dunia hal-hal ghaib tersebut hanya bisa dilihat dengan mata batin.
Demikianlah gambaran tentan g'ainul yaqiiin padadua fase kehidupan

tersebut.

.ooltr.
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Kandungan Umum Surat Qaf

Di dalam surat ini sudah terhimpun dasar-dasar keimanan. Oleh
karena itu, kita tidak membutuhkan lagi penjelasan para ahli kalam
(kaum teolog) maupun para ahli logika ftaum rasionalis).

Surat Qaf menjelaskan tempat bermula dan tempat kembali,
tauhid, kenabian, iman kepada Malaikat, dan pengelompokan manusia
ke dalam golongan yangcelaka dan golongany^ngberuntung, beserta
sifat-sifat kedua golongan tersebut.

Surat ini juga mengandung penjelasan mengenai sifat-sifat
kesempurnaan Allah dan kesucian-Nya, serta kewajiban untuk me-
nyucikan-Nya dari sifat-sifat cela dan cacat, yang merupakan lawan
dari sifat kesempurnaan-Nya.

Allah W juga menjelaskan di dalamnya tentang dua Kiamat, yaitu
Kiamat sbughra (kecil) dan Kiamat kubra (besar). Juga tentang dua
alam: alam akbar, terbesar, yaitu akhirat; dan alam asbgbar, terkecil,
yaitu dunia.

Surat ini pun menerangkan proses penciptaan manusia, ke-
matiannya, kebangkitannya kembali, serta kondisinya ketika ia
mati dan pada hari ia dibangkitkan kembali di akhirat. Lebih lanjut,
dipaparkan mengenai pengetahuan Allah terhadap diri manusia dari
segala sisi kehidupannya; bahkan Dia mengetahui bisikan-bisikan
hatinya.
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Diterangkan pula di dalamnya bahwa Allah memerintahkan para

Malaikat pencatat amal untuk mencatat setiap ucapan yangdikatakan
hamba-Nyai agar pada hari Kiamat kelak, ia mendapatkan balasan

yangsetimpal.

Pada hari itulah, setiap orang akan digiring oleh Malaikat peng-

giring untuk menghadap Allah; bersama Malaikat yang bertugas
sebagai saksi. Setelah menghadapkan manusia kepada Rabbnya,
Malaikat penggiring pun berkata sebagaimana disebutkan dalam surat

ini: { A :;; C (i$ "'Inilah (catatan perbuatan) ydng ada padakz.'" (QS.

Qaf: )f) Seolah-olah, Malaikat tersebut hendak berkata: "Inilah orang
yangEngkau perintahkan aku untuk mengantarkannya; dan kini, ia
telah kuhadapkan pada-Mu."

Setelah seluruh manusia dihadapkan kepada-Nyr, Malaikat itu
pun diberikan tugas sebagaimana firman Allah pada ayat selanjutnya:

4 *teK'#OEtj* "(Allah berfirman): 'Lemparkanlah olebmu
Derdua ke dalam Nerih,a lahanam sernud orangyang sangdt ingkar dan

keras kepala.'" (QS. Qaf.:2a)

Kondisi demikian sama halnya dengan seorang penjahat yang
dihadapkan kepada penguasa. Sesudah petugas yang menangkapnya
melapor: "Aku telah menghadapkan Fulan kepadamu," maka penguasa

itu lantas berseru: "Pergilah kalian, dan masukkan orang ini ke
penj ara. Berilah ia hukum an y^ng setimpal dengan kesalahan nyal"

.rrfro.
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Tempat Bermula Dan Tempat Kembali
Dalam Perspektif Surat Qaf

1. Hakikat kebangkitan menurut al-Qur-an

Perhatikanlah bagaimana surat Qaf ini menegaskan bahwa
Allah IH akan membangkitkan dan mengembalikan jasad makhluk-

{
*Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanab

(akan kembali lAi)? hu adalab srrata pengembalian

ydng tidak, mungkin. Sunguh, Kami telab mmgetabui
d.?dydngditekn bumi dari (tubuh) mereka,

sebab pad,a Kami ada kitab (catatan) ydng terpelibara baik.
Babkan mereka telab mendustakan hebenaran ketiha

(kebenaran itu) datang kEada mereka,

maka mereka berada dakm keadaan kacau baku."
(QS. Qaf: 3-s)
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Ny., baik jasad orang yarLgtaat mauPun iasad orang yang durhaka,
dengan kondisi yangsama sewaktu berada di dunia dulu. Lalu, Allah
memberinya kenikmatan atau justru mengadzabnya dengan siksaan.

Demikian pula dengan rohnya. Rohnya juga akan dibangkitkan
dengan kondisi yangjuga sama sewaktu di dunia dulu. Allah akan

memberi kenikmatan kepada roh yang beriman dan menjatuhkan
siksaan kepada roh yang kafir. Dalam hal ini, Allah tidak menciptakan
roh baru yangberbeda dengan roh di dunia dulu.

Pendapat berbeda justru dikemukakan oleh orang- orangyang tidak
mengetahui hakikat hari Kebangkitan yangpernah diberitakan oleh
para Rasul-Nya. Mereka mengatakan bahwa Allah akan menciptakan
roh baru yangberbeda dengan roh di dunia dulu, lalu memberinya
kenikmat an atau siksaan. Mereka juga mengklaim bahwa Allah
menciptakan tubuh lainyangsama sekali berbeda dengan tubuh kita
semasa hidup di dunia dulu. Pada tubuh baru itulah kenikmatan atau

siksaan akan diberikan. Menurut mereka, roh bukanlah esensi tubuh;
dan karena itulah Allah menciptakan roh yangberbeda dengan roh
di dunia dulu, dan menciptakan tubuh yangberbeda dengan tubuh di
dunia dulu.

Pendapat tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh
para Rasul, bertentangan den'gan petunjuk yang diajarkan oleh al-

Qur-an dan as-Sunnah, bahkan berseberangan dengan Kitab-Kitab
suci Allah'(H lainnya. Pendapat tersebut, sebenarnya, merupakan
salah satu bentuk pengingkaran terhadap hari Kebangkitan. Lebih
dari itu, pendapat tersebut hanyalah replika dari ucapanParapendusta
y ang mengingkari hari kebangkitan.

Sebenarnya orang-orang itu tidak menyangkal bahwa Allah
kuasa untuk menciptakan tubuh lain selain tubuh ini, baik untuk
diadzab-Nya ataupun diberi-Nya nikmat. Bagaimana mungkin
mereka menyangkal hal itu, sementara mereka telah menyaksikan
proses penciptaan anak manusia y^ng melalui beberapa tahapan?

Dengan kekuasaan seperti ini, setiap waktu Allah \iH kuasa untuk
menciptakan tubuh dan roh yang berbeda dengan jasad-jasad
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yang telah hancur. Mereka hanya merasa heran bila mereka akan
dibangkitkan dengan jasad yang sama ketika berada di dunia dulu,
untuk menerima balasan. Karena itu, mereka mempertanyakan:

4'oj,AE;Ai;$K.,qfi$ "Apabila kami telah mati, menjadi
tanah, dan tulang-belulang, apakab benar kami akan dibangkitkan
(kembali)?" (QS. Ash-Shaaffaatz 16) Mereka juga menyangsikannya
dengan mengatakan: { 3;'A iU( } "Itu adalab suatu pengembalian
yang tidak mungkin." (QS. Qaf: 3)

Seandainya (mereka berpikir); apabila balasan ditimpakan
kepada tubuh lain selain yang dimiliki manusia sekarang ini, tentu
yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembangkitan dan
pengembalian; tetapi permulaan atau penciptaan baru. Jika penciptaan
baru yang terjadi, maka firman Allah W ' 4'a,i;;i6[ryI ]
"Sungguh, Kami telah mengetahui d.pd..yd.ng ditiian bumi dari (tubult)
mereka,"(QS. Qaf: a) tidak memiliki makna yangsignifikan. Padahal,
Allah menjadikan firman-Ny, ini sebagai jawaban atas pertanyaan
yangtersirat, yaitu dapatkah Allah mengurai kembali semua anggota
tubuh hamba-Nya yang telah bercampur dengan tanah, hingga
mengubahnya menjadi zat yangutuh?

Allah W pun memberitahukan bahwa Dia mengetahui setiap
gumpal daging, pecahan tulang belulang, dan helai rambut mereka
yangtelah ditelan bumi. Maka, sebagaimana Allah mengetahui secara

detail semua bagian itu, tentunya Allah juga kuasa untuk menyatukan
dan menghimpunnya kembali; setelah sebelumnya organ-o rgan yang
mati itu berserakan. Bahkan, sesungguhnya Dia Mahakuasa untuk
menyusun bagian-bagian itu kembali dan menjadikannya makhluk
yang baru. Dan AllahW menetapkan peristiwa kebangkitan dan
pengembalian itu seiring dengan penyebutan ilmu, kekuasaan dan
hikmah-Ny a y arg sempurna.

Kesimpulannya,seluruh syubbat (kerancuan) yang dikemukakan
orang-orang yang mengingkari kebangkitan tersebut didasarkan pada
tiga alasan:
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0 Bercampurnya anggota tubuh mereka dengan tanah, sehingga

tidak mungkin lagi dapat dibedakan antara unsur-unsur tubuh
seseorang dan benda lainnya.

2) Kemahakuasaan Allah tidak ada hubun ganrLyadengan kebangkitan
dan pengembalian tubuh yangmati tersebut.

3) Pengembalian tubuh itu adalah perkara yang tidak berfaedah.

Sebab, hikmah dari fakta penciptaan menuntut manusia untuk
tumbuh setahap demi setahap. Demikianlah siklus yangberlaku;
setiap kali binasa satu generasi, muncullah generasi selanjutnya.
Adapun membinasakan semua jenis manusia kemudian mereka

dihidupkan kembali, yang demikian itu tidak mengandung
hikmah apa-apa.

2. Piiakan dalil-dalil tentang hari Kebangkitan

Dalil-dalil di dalam al-Qur-an tentang adanya pembangkitan
kembali manusia, dibangun atas tiga dasar penting:

1) Penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah \€ . Hal
ini sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Allah terhadap

orang yangbertanya:

;{, ijt'Ji\-GCn u i,( G_ji @ UJ e;'&( A.t' }
{@ry*&

"'siapakah yang dapat menghidupkan tulang'belulang, yang telab bancur

luluh?' Katakanlah (Muhammad): Yang ah,an mengbidupkannya ialab
(Allah) ydng rnenciptakannya Pertd.lnd kali. Dan Dia Maha Mengetabui
tentd.ng segala makbluk.'" (QS. Yasin: 78-79)

Demikian pula, dalam firman-Nya:

'"^-rkt';^1.33t@'J;F'CAiert\s';\Ai5g*

{@ui
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o... Dan sunggub, Kiamat pasti akan datang maka rnaafkanlab (rnereka)
dengan card.yangbaik. Sunggub, Rabbmu, Dialab YangMaba Pencipta,
Maba Mengetabze. " (QS. A1-Hijr: 35-86)

Allah \H juga berfirman:

(@W,fifi"r,iY($;*
"Sunggub, Kami telab mengetabui dpd yd,ng ditelan bumi dari (tubuh)
mereka...." (QS. Qaf: a)

2) Penetapan kesempurnaan padakemampuan dan kekuasaan Allah
\H. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:

( @ Hi, eU, 6 * r*,1,:'lg o. iA('oL,si( ;4i y
nDan bukankah (Allab) ydng menciptakan langit dan bumi, mdmpu
menciptakan kembali yang serupd itu (jasad mereka ydng sudab hancur
itu)? ...." (QS. Yasin: 81)

Dan, firman-Nya:

{@ frg',ri::'St|u;$,S}
"(Bahkan) Kami mampu rnenyusun (kembali) jari-jemarinya dengan
sernpurnd.." (QS. Al-Qiyaamah: 4)

Begitu pula, firman-Nya:

{ @ 3,i r6',i:,b :;15 g;rt A,f$';rt Ji'ri "tl'-uu1y

"Yang demikian itu karena sungguh, Allah, Dialah ydng haq dan
sungguh, Dialab yang mengbidupkan segala ydng telah mati, dan
sungguh, Dia Mabakuasa atas segala sesudtu." (QS. Al-Hajj: 6)

Allah W juga menggabungkan pengetahuan dan kemampuan atau
kekuasaan-Nyr, sebagaima na yangterdapat dalam firman-Nya:
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;U 8. Hi, er, J * r*,tjiG o. SA('g uit ai b
{@ Ali';{ir

"Dd.n bukankah (Allah) ydng menciptakan langit dan bumi, tndmpa
menciptakan kembali yang serupd. itu (jasad mereka ydng sudah hancur

itu)? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maba Mengetabzi. " (QS. Yasin:

81)

3) Kesempurnaan hikmah-Nya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam

firman-Nya:

{ @qJ w6;;:!g *sc1;iw 6Y
"DAn tidaklab Kami bermain-rndin menciptakan langr.t dan bumi dan

d,pd. yang ada di antald. keduanya." (QS. Ad-Dukhaan: 38)

Dan, firman-Nya:

{ @ iLt- (#. 6 3:16 :\3i w viy
"Dd.n Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di
antd,rd, keduanya dengan sia'sia." (QS. Shadz 27)

Serta, firman-Nya:

{@;r"1i.;\W6y
"Apakab manusia mengira, dia ahan dibiarkan begitu saja (tanpa

pertdnggungf auaban)i" (QS. Al-Qiyaamah: 36)

Jrgr, firman-Nya:

{irt 8c @lB * UL:&t 6a'&6L cS 43 y

{@ Ffiatqi
"Maka apakah kamu mengira, bahan Karni menciptakan kamu tnain'
main (tanpa ada maksud) dan baban kamu tidak akan dikembalikan
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kepada Kami? Maka Mabatinggi Allah, Raja yang sebenarnya. " (QS. A1-

Mu'minuun: 115-116)

Demikian pula, firman-Nya:

w wc'a-lKAi{ 6 r4il;j41r-5i +;ilF
{ @ 5Klv 1a t ;' ;lG 4A *r*rt

"Apakah ord.ng-ora.ng yang melakukan kejabatan itu mengira bahua
Kami akan memperlakukan mereka seperti ordng-ord.ngydng berirnan
dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sarnct dalam kebidupan
dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian merekd. ittt."
(QS. AI-Jaarsiyah:21)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kebangkitan kembali
manusia merupakan perkara yangtidak mungkin diingkari baik
secara akal maupun syari'at. Kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan
kesempurnaan asma serta sifat-sifat-Nya itulah yang menentukan
dan memastikan terjadinya kebangkitan itu. Mahasuci Allah dari
apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang yar..g mengingkari
kebangkitan. Kesempurnaan Allah pun terlepas dari semua sifat cacat

dan kekurangan.

Selanjutnya, Allah memberitahukan bahwa ketika orang-orang
yang mengingkari hari Kebangkitan itu mendustakan kebenarar,
ini, merekaberada dalam keadaan kacau balau. Hal ini sebagaimana

ditegaskan dalam firman Allah: 4 6-jrie;i1* "nlAkd mereka berada

dalam keadaan kacau balau." (QS.Q.[ s; vrfui, kehidupan mereka
menjadi kacau, tidak memperoleh manfaat apa pun.

170
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Tauhidullah Melalui Perenungan
Terhadap Alam

'***",*f---.:Y
r;, il\l

dbr
l/'w)

,(iff
*Maka tidakkab mereka mernperhatikan langit yang ada

di atas mereka, bagaimand. cdrd. Kami membangunnyrt

dan mengbiasinya dan ti.dak terdapat retak'retak sedikit pun?

Dan bumi yang Kami bamparkan dan Kami pancangkan

di atasnya gunung-gunungydngkokob dan Karui tumbuhkan

di atasnya td.nd.rn-td.nd.rnan ydng indah), untuk menjadi
pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba

yang bernbali (tunduk kepada Allah).'
(QS. Qaf:6-s)

-
Setelah itu, Allah mengajak manusia agar memperhatikan alam

bagian atas, yaitu langit; bagaimana bentuk bangunannya, Peng-
an gkat annya ke at as, kerat aanny a, keindahan ny a dan ker ap atanny a.

(QS. Qaf: 6)
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Lalu, Allah mengajak mereka untuk memperhatikan alam
bagian bawah, yaitu bumi; bagaimana Dia menghamparkan dan
membentangkannya karena suatu hikmah yangdikehendaki-Nya.
Juga bagaimana Dia mengokohkannya dengan gunung-gunurrg, men-
ciptakan berbagai manfaat di dalamnya, dan menumbuhkan berbagai
tumbuhan yaflgindah, yangtidak sama tup4, warna, ukuran, manfaat
dan karakteristiknya. (QS. Qaf: 7)

Semua itu merupakan pelajaran bagi setiap hamba Allah yang
tunduk kepada-Nya. Jika ia mau merenungi dan memperhatikan semua
itu, niscaya ia akan terbayang di benaknya dalil yang menunjukkan
kepada tauhid dan hari kebangkitkan manusia; sebagaimana yang
diberitakar, para Rasul Allah. Orang yang memperhatikan hal ter-
sebut; mula-mulaia akan merenungi peringatan-Nya, baru kemudian
mengingatnya. Sungguh, pencapaian semacam ini hanya dapat
diperoleh oleh seorang hamba yangtait kepada Allah dengan segenap

hati dan anggota tubuhnya. (QS. Qaf: 8)

.otlto.
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{@
"Dd.n dari langit Kami turunkan airyangmemberi berkah

lalu Kami tumbuhkan dmgan (air) i.tu pepohonanydngrindang

dan biji-bijian yd.ng dapat dipanm. Dan pohon kurrna ydng

tinggi-tinggi yang tnernpuny ai maltang ydng bersusun'snsrtn,

(sebagai) rezeki bagi bamba'bamba (Ko*i) dan Kami bi.dupkan

dengan (air) itu negeri ydng mati (tandus). Sepmi itulab

terjadinya kebangkitan (dari kubur) ."
(QS. Qaf: e-It)

Kemudian, Allah mengajak manusia untuk merenungi unsur

terpenting dari rizki, makanan pokok, pakaian, kendaraan dan

perkebunan mereka, yaittt 
^Lr 

yang diturunkan-Nya dari langit, dan

yang dibuat-Nya penuh berkah. Dengan air itulah Allah menumbuhkan

buah-buah an yang beraneka warna dan rasa di perkebunan mereka.

Tamsil Kebangkitan Melalui Rizki
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Ada/\oa yang Derwarna putlh dan ada pula yang berwarna hltam, merah
atau kuning. Ada yar,rg rasanya manis dan banyak pula yang rasanya

berwarna putih dan adapula berwarna hitam, merah

masam. Allah menjelaskan semua itu berikut ragam dan jenisnya.
Allah juga menumbuhkan dengan air berbagai biji-bijian dengan jenis,
warna, manfaat, macam, ciri, bentuk dan ukuran yang berbeda satu
sama lainnya. (QS. Qaf: 9)

Selanjutnya, Allah menyebutkan perihal pohon kurma secara
khusus (QS. Qaf: 10). Alasannya tidak lain karena di dalamnya
terkandung banyak pelajaran dan petunjuk yang jelas bagi seseorang
yangmau merenungi ayat berikut: $ tnt''Ag;lirllb* "lalu dengan
(air hujan) itu dibidupkan-Nya bumiietelah mati (kering)." (QS. Al-
Jaatsiyah:5)

OIeh sebab itu pula, Dia mengaitkan hal itu dengan firman-Nya:

4 Ut $;ry "seperti itulah terjadinya kebangkitan (dari kubur)." (QS.

Qaf: 1 1) Maksudnya,sebagaimana dikeluarkannya buah-buahan,
makanan pokok dan biji-bijian dari bumi ini, maka seperti itu pula
kamu dibangkitkan dari dalam tanah setelah kamu dikubur.

Perbandingan dan contoh<ontoh seperti ini di dalam al-Qur-an telah
kami terangkan di beberapa pembahasan dalam kitab al-Ma'aalim.12
Di dalam buku itu kami menjabarkan rahasia-rahasia dan pelajaran-
pelalaran yang dapat dipetik dariny a.

.oofoo.

" I"rrg dimaksud ialah kitab I'laamul Muuaqqi'iin 'an Rabbil 'Aalamiin. Penulis ,Si5 menyebut
karyanya ini dengan nama tersebut, yakni al-Ma'aalim, pada beberapa bahasan dalam kitab-kitab
beliau; salah satunya pada pembahasan kita kali ini. Begiiu pula di dalam kitab lgbaatsatul Labfaan
(/22) d.m at-Tibyaan fii Aqsaamil Qar-aan (hlm. 1a6). Pemberian nama iru seluai dengan yang
disebutkan oleh para penulis biografi Ibnul Qayyim; sepeni ash-shafadi dalam kitabnya,il-\Vaafi
bil lVafiyyat [L/271).Lthatpria lbnul Qayyirn: Hayaatuhuu zoa Aatsarubuu Qim.214) karya Syaii<h
Bakr Abu Zaid. Adapun pembahasan yang dimaksud oleh penulis 'o:|W adalah pembahasan atau
bab yangterdapat di dalam kirab I'laamul Muuaqqi'iin 0./130-227). Kitab itu b6leh dieja dengan
lafazh A'laamul Muuaqqi'iin, yakni bisa menggunakan fat-hab a:a,t kasrah pada huruf bamiab-
nya. Keduanya sama-sama mempunyai ani yang benar, menurut kaidah bahala Arab.
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Pendustaan Terhadap Para Rasul
Dari Masa Ke Masa

,i;\&3YdiLru;
@+i'uEv{;;*36

{ @ *.;'$;i :;K S?;A "S$i i6Y
"sebelurn mereka, kaum Nub, pmduduk Rass dan Samud telah

mendustakan (Rasul-Rasul) , dan (demikian juga) kaum 'Ad,

kaum Fir'aun dan kaum Luth, dan (juga) pmduduk Aikah
serta kaum Tubba'. Semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul

maka berlakulab ancaman-Ku (atas mereka)."
(QS. Qaf: t2-t4)

:t^{b

{

t_

1- Fawaidul Fawaid

+

Sesudah itu, Allah\H beralih untuk menetapkan nubuuuah
atau kenabian dengan carayar,g sangat lugas, singkat, serta jauh

dari kerancuan dan keraguan. Dia wi memberitahukan tentang
diutusnya beberapa Rasul kepada kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad,
kaum Tsamud, kaum Luth, dan kaum Fir'aun; lalu mengabarkan

pendustaan mereka terhadap para Rasul tersebut. Karena itu,
Allah membinasakan mereka dengan berbagai bentuk kebinasaan.

r,.#q 1 I r:

& itq ",'".." \|
*{,&! ;,;d jk![;
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Demikianlah Allah menetapi ancaman-Nya kepada orang-orang
durhaka itu, sebagaimana yar,g
Rasul. (QS. Qaf: L2-14)

Demikianlah penjelasan Allah
Nya dan nubuuuaD Muhammad ffi, sosok yang mengabarkan kisah
umat-umat terdahulu tanpa memp elajarinyadari seorang guru dan tanPa

membacanya dari sebuah kitab, tapi beliau ffi mampu memberitakan
semua itu secara terperinci dan sesuai dengan pemberitaan Ahlul
Kitab.

Tidak ada sanggahan yang muncul atas pernyataan-pernyataan di
atas melainkan sanggahan penuh dengan kebohongan dan keangkuhan

dari orang-orang yang mengingkari perkara-perkara pasti tersebut
bahwa semua itu bukanlah apa-apa, atau semua peristiwa dan bencana

y^ngmenimpa umat yar*gmendusta[<an para rasul itu juga menimpa
umat lainnya.

Orang yarrg menyatakan sanggahan tersebut sebenarnya sadar

bahwa dirinya telah berdusta dan mengad*ada. Orang itu sadar

telah mengingkari kenyataan yang disaksikan oleh mata dan bukti
Orang itu sadartelah berdusta dan mengada-ada.

sejarah yangtelah dinukilkan dari masa ke masa. Dengan demikian,
penyangk alannya itu sama halnya dengan penyangkalan atas

keberadaa n r aja-r aja, ulama-ulama, serta ne geri-ne g eri y ang masyhur.

...4 a..

disampaikan-Nya melalui para

mengenai nubuuuah para Rasul-
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Makna Kata l'yaa'

13 Lihat al-Mubiith ftlm. 1697) darNazltmud Durar SYII/418) karya al-Biqa'i.

Fawaidul Fawaid

Di Dalam Surat Qaf

{ @ ** r*-u,# c i S ;}li,>vtu6frtb
*Maka apakah Kami laih dmgan pmciptaan ydng?enama?

(Sama sekali tidah) bahkan mereka dakm keadaan ragil-rdga

tentang penctPtdd.n ydng baru.'
(QS. Qaf: ls)

Pada ayat ini, Allah W mengulangi lagi penegasan tentang
kebangkitan kembali. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapanr"y *
yang biasa diucapkan kepada orang yanglemah atau tidak mampu
mengerjakan sesuatu. Adapun kata gj, pada kalimat: j"Jtt&,l>l'i;er,
artinya adalah Fulan lemah atau tidak mampu lagi melakukan suatu
perkara.

Kata ini digunakan juga dalam sya'ir, misalnya pada sya'ir
berikut:

L\-.Jt \#,+6?;U,\i?
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Mereka letih dengan urttsd,n mereka,

sEerti burung dara yang letib mengerami telurnya.

Di antaranya pula pada firman Allah W 
' { W'6-di$ "dan Dia

tidak, rnerdsd. Pqah karena menciptakannyd." (QS. Al-Ahqaaf: 33)

Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa maksud ayat ke-L5 dari Surat

Qaf ini ialah: "Apakah Kami (Allah) lemah?" Seperti itu pula yang
diterangkan oleh Muqatil.

Menurutku (Ibnul Qayyim 'ub$) penafsiran demikian merupakan

penj elasan berdasarkan konsekuensi dari makn a y ang sesungguhnya.

Sebab, makna laf.azh ini di dalam bahasa Arab lebih umum laripada
sekadar lemah. Orang Arab mengatakarti * V ),\K i-rL\ oi;!.ii
yangartinya aku tidak dapat memahami hal ini. Yaitu, apabila ia

tidak mendapatkan petunjuk tentang permasalahan sebenarnya.

Konsekuensinya, ia tidak mampu mengetahui dan menjangkaunya.

Anda dapat juga mengatakan: ai6: 6;Vc\ yang 
^rtiflya 

aku dibuat
payaholeh obatmu. Yakni, apabila Anila tidak mendapatkan petunjuk
tentang khasiat obat itu dan tidak mengetahui resepnya. Ungkapan

semacam ini menunjukkan konsekuensi makna yang sama, yaitu
lemah.

Mengenai bait syai'r yangdijadikan dalil penguat untuk makna

ini, sebenarnya burungdaraitu tidak letih dalam mengerami telurnya.

Namun apabila hendak bertelur, ia mengalami kepayahan karena

tidak mengetahui tempat untuk melepaskan telurnya; burung ini pun
berputar-putar, terbang ke sana kemari, hingga menemukan temPat

yarLg cocok. Setelah bertelur, burung dara ini kembali kepayahan

karena tidak mengetahui tempat untuk memeliha ra danmenemPatkan

anaknya agar tidak terjamah hewan pemangsa. Akibatnya, ia terpaksa

memindahkannya dari satu tempat ke tempat yanglain. Sejak awal,

burung dara itu kebingungan mencari lokasi y^ngideal untuk menaruh

telurnya. Kemudian, bait sya'ir ini menjadi tamsil bagi manusia yang

kepayahan oleh urusannyasendiri; tidak tahu dari mana ia harus mulai
mengatasi masalahnya dan bagaimana ia harus menyelesaikannya.
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Jadi, kata ?\j\ dalam ayat di atas bukan berarti letih, seperti
dugaan orang yangtidak mengetahui tafsir al-Qur-an. Bahkan, makna
letih ini telah dinyatakan tidak termasuk dalam sifat-sifat Allah \ffi ;

sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian akhir surat Qaf tersebut,
yaitu firman-Nya' { vF n g YtY "dan Kami tidak merasa letih
sedikit pun " (QS. qal lS)

Sesudah mengulangi penyebutan kebangkitan manusia di akhirat,
Allah lw memberitahukan bahwa: 4 *-x\'i,; A i SY "babkan
mereka dalam keadaan ragu-rdgu tentaig penciptaan ydng baru." (QS.

Qaf: 15) Maksudnya, mereka masih meragukan apakah mungkin
seluruh makhluk dapat dihidupkan kembali layaknya ciptaan yang
baru. Padahal, Allah telah mengingatkan orang-orang itu dengan salah

satu bukti konkret yang menunjukan kekuasaan dan rububiyyah-
Nyr, di samping menujukkan kebenaran kebangkitan tersebut; yaiut
ihwal penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini merupakan bukti
terkuat yangdapat dijadikan sandaran untuk menetapkan tauhid dan
kebangkitan kembali.

Dalil mana yang lebih jelas daripada bentuk dan susunan tubuh
manusia? Perhatikanlah kejadiannya; mulai dari organ tubuhnya,
kemampuannya, sifat-sifatnya, daging dan tulang belulangflya, vrat-
tr atrty a, saraf-sara f.ny a, hatinya, ron gga-rongga b adannya, p xrlcx
inderanya, ilmu pengetah:uannya, hingga kehendak dan hasil
karyanya. Semua itu berasal dari setetes mani. Apabila seorang hamba
mau bersikap adil terhadap Rabbnya, maka perenungannya tentang
dirinya sendiri sudah cukup menunjukkan adanya kebangkitan
kembali. Bahkan seharusnya ia menjadikan dirinya sebagai dalil atas

kebenaran segala halyangdisampaikan oleh para Rasul tentang Allah,
juga tentang asma dan sifat-Nya.

Selanjutnya, Allah memberitahukan bahwa ilmu-Nya meliputi
diri setiap hamba. Karena itulah, Dia mengetahui apa-apayangterbetik
di dalam hati manusia. Dia pun memberitahukan tentang kedekatan-
Nya dengan sang hamba melalui ilmu-Nya yangmeliputinya. Sampai-

-sampai diungkapkan bahwa-melalui kekuasaan dan ilmu-Nya-Dia
lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya sendiri.
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Guru kami, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah' menerangkan:
"Yang dimaksud 'Kami'dalamayati 'dan Kami lebib dekat kEadanya
daripada urat lehernlA,'(QS. Qaf: 16) adalah 'Malaikat Kami'.
Hal ini sebagaim ana firman-Nya: $iif,i $'lf;(i$$'Apabila Kami
telah selesai membacakannya maka'ikutilab baca'a.nnya itu.' (QS.
Al-Qiyaamah: 18) Maksudnya, apabila utusan Kami, Jibril, telah
membacakan al-Qur-an itu kepadamu. Bahkan, penafsiran di atas

ditunjukkan oleh ayat selaniutnya: 4 affi1*iy$ '(Ingatlah) ketika
dua Malaikat mencatat (perbuatannya).'(QS. Qaf: 17) Jelas bahwa
AIlah mengaitkan konteks dengan keberadaan dua Malaikat.
Seandainy a yargdimaksud adalah kedekatan Dzat Allah, pastilah
kedekatan itu tidak dikaitkan dengan waktu keberadaan dua
Malaikat tersebut."

Dengan demikian, ayatinitidak dapat dijadikan huijah yang me-

nguatkan paham Hulullryab dan Mu'athtbilab.ta

.oofo..

ta Paham Hululiyyah adalah paham yang mengklaim bahwa sang pencipta menitis ditubuh makhluk.
Sesungguhnya-Allah Ma[atinggi lafi Mahasuci dari ucapan mereka ini._sedangkan golongan
Uu'athiblhb adalah golongan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah w , dan.menganggap

bahwa asma-asma-Nya tidak mempunyi h"kikat apa pun. Kita berlindung kepada Allah dari
kesesatan dan seruan orang-orang yang sesat.
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Kiamat Shughra

@U )Vii;#r*a6$i{tiy
@ir g;;:tL$nw-e

{ @ r4 i, Kc af'W ;;:fi':;r" a;v'
-(Ingatlah) ketika dua Makikat rnencdtd.t (perbuatannya),

yang satu duduk di sebelab kanan dan yang hin di sebelab kiri.
Tidak ada suatu kata yang diucapkanrrya melainkan

ada di sisinya Malaibat pengau,,ds yang selalu siap (mencatat).

Dan datanglah sakaratul rnd.ut dcngan sebenar-benarnyd.

Itulah ydng dahulu hendak kamu hindari." (QS. Qaf : 17-19)

Pada lanju t^n ayatdi atas, yaitu pada ayat 17,Allah W mengabarkan

bahwa di sisi kanan dan kiri setiap orang ada dua Malaikat yarlg
mencatat semua perkataan dan perbuatannya.

Allah lH lantas mengingatkan bahwa semua ucapan itu akan
dihitung dan dicatat, sebagaimana disebutkan dalam ayat 18, di
samping pencatatan perbuatan. Intensitas perbuatan memang lebih
sedikit dibandingkan dengan ucapan, tapi perbuatan memiliki dampak

yanglebih besar daripada ucapan. Selain itu, perbuatan merupakan
akhir dan perwujudan dari segala ucapan.
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Kemudian di ayat 19, Allah W memberitahukan perihal Kiamat
shughra, yaitu sakaratul maut. Kiamat ini pasti akan datang dan
menghampiri setiap hamba. Dalam arti lain, seseorang pasti akan

menemui Allah \W , datang menghadap kepada-Nya, dan rohnya pun
dihadapkan kepada-Nyr; berikut pahala dan hukuman yang telah
diberikan terlebih dahulu sebelum datang Kiamat kubra.

.orlro.

182 Bab 2 - Al-Qur-an dan Tafsir



Kiamat Kubra

i i { @ is ;gt 4# nit* (); 6K1 (i; "i "lrt e G i3
"Dd.n ditiuplab sangkakala. Itulab bari yang diancamkan.

Setiap ord.ng akan datang bersama (Malaikat) pmggiring

dan (Malaikat) saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang

(peristiwa) ini, maka Kami singkapkan tutup (yorg mmutupti)

fttatd.rnu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sd.ngd.t tajam."

,orY:,,

Selanjutnya, Allah \H menyebutkan Kiamat kubra melalui firman-
Nya: $ +;-i'ii;.a;t)At A'ct. "DAn ditiuplah sanghakala. Itulah bari
yang diancamkan." (QS. Qaf: 20)

Lantas, dt ayat 21, Allah\H memberitahukan perihal keadaan

semua makhluk pada hari itu; setiap orang akan menghadap kepada-

Nya bersama Malaik atyargmenggiringnya dan Malaikat yangmenjadi

saksi atasnya. Kesaksian Malaikat ini di luar kesaksian yangjuga akan

diberikan oleh Rasulullah ffi dan orang-orang Mukmin. Karena,
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Allah akan meminta kesaksian Malaikat pencatat amal dan para Nabi
dalam mengadili semua hamba-Nya. Demikian pula dengan kesaksian

tempat-tempat yang mereka gunakan untuk melakukan perbuatan
baik maupun buruk. Begitu pula dengan kesaksian kulit tubuh mereka
yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada-Nya. Demikianlah.
Pada hari kiamat Allah \H tidak mengadili mereka hanyaberdasarkan
ilmu-Nya semata (tapi juga berdasarkan pengakuan para saksi).
Sungguh, Allah Mahaadil dari segalayang adil, dan Mahabijaksana
dari segala yangbijaksana.

Konteks serupa dilakukan juga oleh Nabi ffi. Beliau memutuskan
hukum di antara manusia berdasarkan apa yangbeliau dengar;ls yakni
berdasarkan pengakuan dan bukti, bukan berdasarkan pengetahuan
beliau semata. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika seorang
hakim memutuskan hukum berdasarkan pengetahuan pribadinya
semata, tanpa bukti atau pengakuan dari terdakwa?

Sesudah itu, Allah IH menegaskan kelalaian manusia terhadap
masalah y^ng semestinya tidak boleh dilalaikan ini, bahkan tidak
boleh lepas dari ingatan dan perhatiannya. Penegasan itu dinyatakan
dalam firman-Nya. {t:i;i;';f) a$ *lalai 

tentd.ng (peristiua) ini." (QS.

Qaf: 22) Perhatikanlih, dalam iyat ini Allah \H tidak mengatakan:
r$,ts. Sama halnya dengan firman-Nyat 4 ?;4,iCd#);*"DAn
sesunggubnya mereka benar-benar dalarn- Eeraguan yd.ng meh.dalam
terbadapnyu, " (QS. Fushshilat: 45) di dalam ayat ini Allah tidak
berfirman * utr 1.

Penggunaan kata bantu 6a ini hanya boleh dipadukan dengan
bentuk mashdar ftata dasar, yaitu lafazh'i;L dan e)i'd), dan tidak
bisa dipadukan dengan bentuk f il (kata kerja). Sebab, tidak dapat
dikatakan t'u+,,. ili atart'o4J^3K-1.

Kelalaian dan keraguan itu seakan-akan bermula dari dalam diri
hamba sendiri, sehingga dirinyalah yang dituding sebagai tempat
munculnya kedua hal negatif ini.

ls Yairu, dalam sabda Nabi {S: "sesungguhnya aku memutuskan perkara di antara kamu atas dasar
apa-ap^ yang kudengar." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6967) dan Muslim (no.
1713) dari Ummu Salamah.
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Susunan kalimat pada kedua ayat dL atas lebih dalam daripada

susunan ib i))Lj (dalam keadaan lalai tentangnya) !^l o *\i'G
(dalam keraguanti d"lr*nya). Alasannya, susunan kalimat yang

men ggunak an lafazh i:a menunj ukkan bahwa sesuatu y angseharusnya

*.";rdi sumber peringatan dan keyakinan justru menjadi sumber

kelalaian dan keraguan.

pada penggalan ayar berikutnya, Allah memberitahukan bahwa

tabir kelalaian dan kealpaan akan disingkapkan dari manusia pada

hari Kiamat, sebagaimana disingkapkannya tabir tidur dari hati

seseorang sehingga ia pun terjaga. Atau sePerti disingkapkannya tabir

yangmen.rtupi m"t. sehingga pandangan menjadi terbuka. Sungguh,

i.rtingk.pnya tabir kelalaian dari seorang hamba saat mendaPatkan

kejelasan; sama seperti tersingkapnya tabir tidur ketika terjaga.

.rofto.
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Kesaksian Malaikat Pendamping

X Inilab (catatan perbuatan) yang ada padaku'.

i felhb berfi.rman):'Lemparkanlah olehmu berdua

E k, dalam Neraka lahanam sernua ordngydngsd,ngd,t ingkar
ff[* dan keras kepala," (QS. Qafz 23-24)
".n*

s*f#a- 
-*

"Ddn (Malaikat) yang menyertainya berkata: '

Dalam ayat 23 Allah W memberitahukan bahwa Malaikat yang
selalu mendampingi dan mencatat semua perbuatan dan ucapan manusia
di dunia, kelak akan berseru setelah mengantarkannya ke hadapan-
Nya: "Inilah orang yangEngkau jadikan aku sebagai pendampingnya
di dunia. Aku telah menghadirkan dan menghadapkannya kepada-
Mu." Demikian penafsiran Mujahid.

Adapun Ibnu Qutaibah, ia menafsirkanl6: "Maksudnya, inilah
hasil ucapan dan perbuatannya yang telah aku catat dan aku hitung;
semuanya ada di sisiku."'

16 Lihat Ta'wiilul Musyhilil Qur-aan (hlm. a22).
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Apabila direnungi, di dalam ayat ini terkandung dua makna:

pertarnd,: "Inilah orang yang aku dijadikan pendampingnya" dan

kedua : "Inilah amal y angtelah kucatat dariny a."

Dan pada saat itulah Allah berseru kepada dua Malaikat tersebut:

4 Xj,{*':?;G eq;f.$ "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam Neraka

J)boio* ,rkro ordng yang sd.ngd't ingkar dan keras kepala." (QS'

Qaf: 2a) Perintah Allah ini ditujukan kepada Malaikat penggiring

dan Malaikat saksi, atau ditujukan kepada Malaikat yarlg diberi

tugas untuk menimpakan adzab, sekalipun hanya satu Malaikat.

Penyebutan redaksi perintah kepada dua orang tetapi yangdimaksud

hanyalah satu orang, sudah populer di kalangan bangsa Ar1b. Tidak

menutup kemungkinan pula bahwa huruf alif (pada lafazh t;)i)
tersebut merupakan pengganti huruf nun taukiid hbafi.ifui (salah satu

bentuk penegasan); kemudian dibaca wasbal (bersambung) pada posisi

y ang seharusny a uaqaf Serhenti).

.orfor.
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Sifat Orang Kafir

i;]fi 7;6tfi '{$; 
"5i @ v} y # S y

# f'v a.|'($i ;,*.:' fiTi$ 4 i,n* (}*- rrlui e

$;\ Kl-Ui s,r L:i l#,1{ i 6

4*6r;Ui',[;$3:;i"(
{@ *i c i1 3"i ;Sa,Y'iA|}; i;-

* Yang sd.ngd.t enggd.n melakukan kebajikan, mekmpaui batas

dan bersik ap rdgu-ragu, ydng mempersekutukan Allab
dmgan tuban lain, maka lemparkanlab dia ke dalam adzab

yang keras.' (Syaiun) ydng menryertainya berkata (pula):

Ya Tuban kami, aku tidak menlesatkannyd, tetapi dia
sendiri ydng berada dalam kesesatan yang jaub.'

(Allab) berfirman: tanganlab kamu bertmgkar di hadapan-Ku,

dan sunggub, dahulu Ahu telah memberikan ancdnM,n

kEadamu. Keputusan-Ku tidak dapat diubah dan
Aku tidah, menzbalimi hamba-hamba-Ku.' (Ingatlab)

pada hari (ketika) Kami bertanya kepada Jabanarn: Apakah kamu
sudah pmuh?' Ia mmjaanb: 'Masib adakah tambahan?''

(QS. Qaf 2s-30)
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l. Beberapa sifat orang kafir yang keras kepala

Kemudian, Allah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang

akan dilemparkan ke dalam api Neraka. Setidaknya ada enam sifat

yangdisebutkan-Nya dalam ay^t 24-26, yaitu sebagai berikut:

0 Kufur terhadap nikmat Allah dan mengingkari hak-hak-Nya,

kufur terhadapagama-Nya, kufur dalam mengesakan-Nya, \ufur
terhadap ,r-, dan sifat-sifat-Nya, kufur terhadap para Rasul dan

Malaikat-Nyr, serta kufur terhadap Kitab-Kitab dan Pertemuan
dengan-Nya (ayat 24).

2) MenentangyarLghaq Q<ebenaran ilahi) dengan berbagai bentuk

pengingkaran dan pembangkangan (ayat 25)'

3) Menghalangi kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya sendiri
' 

b.r.rf," k.ta'rtrn dan ibadah kepada Allah, mauPun kebaikan

,rr,,rrt orang lain. Maka iru, ia tidak mempunyai kebaikan untuk

diri sendiri marrpun untuk sesamanya, sebagaimana perihal umat

manusia pada umumnya (aYat25).

4) Di samping menghalangi kebaikan, orang itu pun suka memusuhi

orangLirr, -.nrh.lirni sesama, serta menyakiti mereka dengan

perbuatan dan ucapannya (ayat 25).

5) Bersikap skeptis, yaitu ragu-ragu (terhadap kebenaran). Tidak

hanya r.brtm itu, bahkan ia iuga selalu mendatangkan hal^-h1l

yarlgmeragukan. Dalam bahasa Arab diungkapkant i ir'^ ,1)",-aniiyaFulan 
bersikap ragu-ragu (ayat 25).

6) Selain sifat-sifat di atas, orang itu juga musyrik; ia menjadikan

ilah yarLg lain selain Allah. Yakni dengan menyembahnya,

*.rr.irrtri fiya, marah dan senang karenanya, bersumpah atas

namany a, memb eri pe rin gat an kar enany a, memb erikan loyalit as

untuknya, dan memusuhi karenanya (ayat 26)'

Lalu dala m ayat 27, orang tersebut bertengkar dengan syaitan

yalgmenjadi pendampingnya sewaktu di dunia. Namun syaitan

-.rr"i*prkr.t r.rrrm trt ggrt g jawab kepadanya, padahal syaitanlah

yang rLyaa-rLyata telah menierumuskan dan menyesatkannya.

Syrii.r'berkaia, "Ya Tuban kami, aku tidak menyesatkd.nnyd. tetapi
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dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh)' Dengan kata
lain, orang itu sendiri yang memilih kesesatan; bahkan ia lebih
mengutamakannya daripada kebenaran . Pernyataan ini sebagaimana
dalih yangdikemukakan Iblis kepada para penghuni Neraka:

{@,+*'4u-fi;6:Jt#i{44i,arr*
*Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku
rnenyeru kamu,lalu kamu mematuhi seruanku." (QS. lbrahim:22)

Atas dasar inilah, maka yang dimaksud dengan pendamping atau
qarin pada ayat 27 adalah syaitan. Manusia dan syaitan pada waktu itu
saling berbantah-bantahan di sisi Allah.

2. Pendapat lain tentang qain

Sekelompok ulama berpendap.t t"h*. yangdimaksud dengan
pendamping atau qarinmanusia padaayat2T tersebtt adalah Malaikat.
Itu karena ia akan mengklaim bahwa Malaikat yangmenyertainya telah
memanipulasi catatan buruknya dan berlaku zhalim terhadapnya,
padahal ia tidak melakukan semua perbuatan yarLgdicatat oleh qarin
tersebut. Hamba itu menuduh Malaikat terbu"ru-buru -.r.rrr,
keburukan-keburukannya sebelum ia bertaubat, dan tidak mau
menunda pencatatan sampai ia bertaubat.

Menurut pendapat ini, Malaikat itu pun menyanggah tuduhan
tersebut: "Aku tidak melebihka n catatan atas apayang telah dikerj akan-
nya. Aku juga tidak terburu-buru mencatatnyasebelum ia bertaubat.
Tetapi dia sendiriyangberada dalam kesesatan yangjauh." Kemudian,
pada ayat 28, Allah \iH berfirman: "Janganlab kalian bertengkar di
hadapan-Ku."

Sebelumnya, Allah lH memberitahukan pertengkaran orang-orang
kafir dengan qarin mereka di hadapan-Nya dalam pada dua surat,
yaitu surat Ash-shaaffaat dan surar Al-A'raaf. Dia juga mengabarkan
tentang pertengkaran umat manusia di hadapan-Nya kelak dalam
surat Az-Zu.mar. Dia bahkan memberitakan perihal pertengkaran
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penduduk Neraka di dalam Neraka kelak, dalam surat Asy-Syu'araa'

dan surat Shad.

3. Perubahan ketentuan di sisi Allah

Selanjutnya, Allah menegaskan dalam ayat 29 bahwa ketentuan

yangsudah ditetapkan di sisi-Nya tidak akan berubah: "Keputusan di

iu-k" ildak dapaidirbah dan Aku tidak mmzbalimi hamba'hamba-Ku."

Ada satu pendapat (pendapat pertama) yangmenjelaskan bahwa

yangdimaksui d.n[rn kep.rtusan yangtidak akan berubah itu adalah

keputusan dalam firman-NYa:

{@ ',r;A ,rab -r:4i'*',%";l;*Y

"Aku pasti akan memenuhi Neraka labanam dengan jin dan manusia

(yong durhaka) semudnya." (QS. Hud: 119)

Te rmasuk di dalamn y a ianji Allah kep ada oran g-o ra ng y ang b eriman,

berupa Surga; bahwasanyaianii ini tidak akan diubah atau dilanggar-

Nyr.

Ibnu ,Abbas menafsirkan: 'Maksudnya: Tidak ada istilah
ingkar janji bagi-Ku; baik kepada mentaati-Ku maupun orang-orang

y^ngbermaksiat kepada-Ku." Sedangkan Muiahid menerangkan:
;.M.krr.rrya: Aku telah menetapkan segala keputusan (takdir)."17 Dan

penafsiran inilah yanglebih tePat.

Dalam pendapat lainnya (pendapat kedua) dikemukakan bahwa

maksud ^yitin 
ialah' "Ketentuanyangada pada-Ku tidak bisa diubah-

ubah dengan kebohongan dan kepalsuan, sebagaimana y^rLg berlaku

di sisi paia ra,ladan hakim. Maka, yang dimaksud dengan ketentuan

t.rr.b.rt adalah ucapan kedua ienis makhluk-Nya y^ng bertengkar

ketika itu (tidak akan mengubah hakikat yangsebenarnya)." Pendapat

ini dipilih oleh al-Farra' dan Ibnu Qutaibah.ls

t7 laami'ul Bayaan fi.i Tafsiiil Qur'aan (XXVI/167-168).

'8 
"Ma'aanil qLr-*n gtize\ dai Ta'uiil Muryhilil Qur'aan fth' a23)'
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Al-Farra' menerangkan: "Maksudnya: 'Ap. yang ada pada-Ku
tidak dapat didustakan, karena Aku mengetahui yangghaib."'

Ibnu Qutaibah menjelaskan: "Makrranya: Ketentuan yang ada
pada-Ku tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah atau dikurangi.
Sebab, Allah berfirman: {'iii'!$iy 'keputusdn di sisi-Ku'; Dia tidak
mengatakan, {Ji} 'keputusan-Ku'. Kalimat ini seperti halnya
ungkapanr ..fit ,i-tilr.j, yang artinya (keputusan) yang ada di sisiku
tidak dapat didustakan."

Jika berdasarkan pendapat peftama, maka laf.azhz 4 )A&"6-Cr*
b e rf u n g s i s e b a g ai p e I e n g k a p I af. azh s e b e I u m n y a : 4 ";i {;i:, 3?(, *
Sehingga, maksudnya secara keseluruhan adalah, "'Apa yang A(u
katakan dan Aku janjikan pasti terlaksana. Kendati demikian, itu
merupakan sudtu keadilan; sarnd sekali tidak ada kezhaliman dan
penganiay aan di dalamny a."

Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, ayat ini menunjukkan
bahwa Allah w menyifati diri-Nya dengan dua hal. pertd.rna:
Kesempurnaan ilmu dan pengetahuan-Nya mencegah adanya
perubahan ketentuan di sisi-Nya, dan mencegah berlakunya kebathilan
atas-Nya. Kedua: Keadilan dan kemahakayaan-Ny, yang sempurna
mencegah-Ny, untuk berbuat zhalimterhadap para hamba.

4. Neraka Jahannam

Kemudian dalam ayat 30, Allah W mengabarkan rentang luasnya
Jahannam, dan setiap kali ada sekumpulan makhluk yang dilemparkan
ke dalamnya,Jahannam bertanya: "Masib adakab tambahan?"

Maka, kelirulah orang-orang yang menganggap bahwa kalimat
tersebut menunjukkan penafian tambahan oleh Jahannam, sehingga
mereka menafsirkannya: "Tidak adalagi tambahan (setelah ini)."
Sebab, hadits shahihte dari Nabi ffi menolak penakwilan tersebut.

'e Barangkali penulis ,+i5 hendak merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari
(no. 4586); dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi S pernah 6ersabda, "Ditanyakan kepada
Jahannam: 'Sudah penuhkah kamu?' Jahannam balik 

-beitanva: .Adakah tambahin laei?' Ifi"["
Allahw meletakkan kaki-Nya di.atasnya, lalu Jahannam prln be.se*, 'Cukup! Cukupi'" Hadits
ini juga terdapat dalam kitab Shahiib lliuslim (no. 2846), nimrn dengan laf.aziyangbeibeda.
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iffi

Sifat-sifat Penduduk Surga

@ **r'wgt";Li,;ir?t$
@54l ,61$ts'!.j'rirl:t'
4*"Y.r,fi:bGf;""J

{ @'Li q$ $.5f6tifl @ r}L,;;af' "fisf;;
*Sedangkan 

Surga didekatkan kepada orang-ordng ydng bmakwa
pada terupdt ydng ti"dak jauh (dari mereha).

(KEodo mereka dikatakan): 'Inilah nikmat yang dijanjikan

kEadamu, (yaitu) kepada setiap hamba ydng senanti.asa bmobat
(kepada Alkh) dan memelihara (semua perdtard.n'peraturan-Nya).

(Yoitu) orangyang takut kEod" Alldh Yang Maba Pmgasih

sehalipun tidah kelihatan (olrhnlo) dan dia daangdmgan hati
ydngbertobat. Masukkh ke (dalam surgQ dengan drnd.n

dan damai. Itulab bariyangabadi.'Mereka di dalamnya

memperoleb apa ydng mereka kehmdaki,

dan pada Kami ada tambahannya,u

(QS. Qaf: 31-3s)

+
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Pada ayat 37, Allah W memberitahukan bahwa orang-orarLgyang
bertakwa akan didekatkan ke Surga. Dan pada ayat-ayat berikutnya,
Allah memberitahukan bahwa penduduk Surga itu adalah orang-
orang yarLgmempunyai empat sifat berikut ini:

l. Aaruab

Yaitu, orang yang banyak bertaubat kepada Allah; dari maksiat
menuju ketaatan, dari lalai menjadi ingat kepada-Nya.

'Ubaid bin 'Umair berkata: "Istilah aanwab ditujukan kepada
seseorang yarLg mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar memohon
ampun kepada Allah karenanya."

Sa'id bin al-Musayyib menjelaskanz "Awwdb artinya, orang yang
berbuat dosa kemudian bertaubat, lalu berbuat dosa lagi kemudian
bertaubat lagi."

2. Hafizb

Ibnu'Abbas berkata: "Hafizh artinya, orang yatgpandai menjaga
amanat Allah dan apa-ap a yang diwajibkan kepadanya. "

Qatadah menerangkan: "Pandai menjaga hak dan nikmat Allah
y ang dititipkan kepadanya. "

Di dalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatarLi kekuatan
meminta dan kekuatan menahan diri. Orangyang bersifat awwab
adalah orang yang mempergunakan kekuatan meminta ketika
kembali kepada Allah, mengharap ridha-Ny, dan mentaati-
Nyr. Sedangkan orang y^ng bersifat hafizh adalah orang yang
menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat
dan larangan-Nya.

Dengan kata lain, seorang hafizb adalah orang yang pandai
menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, sementara seorang

awuab adalah orang yaln.g senantiasa kembali kepada Allah dengan
berbuat ketaatan kepada-Nya. Demikian dalam ayat 32.

194 Bab 2 - Al-Qur-an dan Tafsir



3. Kbaasyi ar-Rabmaan

Maksudnya, orangyar,g takut dan tunduk kepada Allah yang
Maha Pengasih, sebagaimana dalam ayat 332 4 ;l,UigS?,#-; * "(Yo;t")
ordng ydng takut kepada Allab Yang Maha Pengasib sehalipun tidak
kelihatan (olehnya).'

Ayat ini mengandung pengakuan seseorang terhadap eksistensi
Allah dan rububiyyah-Nya, kekuasaan-Nya, ilmu-Nya, serta per-
saksian bahwasanya Allah mengetahui hamba-hamba-Nya secara

terperinci. Di dalamnya juga terkandung pengakuan akan kitab-
kitab Allah, para Rasul-Nya, serta perintah dan larangan-Nya.
Terkandung pula pengakuan terhadap janji Allah serta ancaman
dan perjumpaan dengan-Nya. Dengan demikian, tidaklah sah

pengakuan takut seseorang kepada Allah melainkan dengan
mengakui semua ini.

4. Qalbun muniib

Masih pada ayat 33, Allah menyebutkan sifat lainnya bagi
penduduk Surga, yaitu: 4 # &itlj* "dan dia datang dengan bati
ydng bertaubat." Ibnu 'Abbas berpendapat: "Yakni, kembali kepada

Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat; lantas melakukan ketaatan,

menunjukkan kecintaan, dan bersimpuh kepada-Nya. "

Setelah itu, pada ayat 34-35, Allah W menyebutkan balasan bagi

orang-orangyang menyandang sifat-sifat di atas dengan firman-
Nya: {il c-'$te'b){a.v'1. );it t;;-At"rqt4L:i)a "'Masuklah he (dalam

Surga)'dengan d.r1.d.n da,n damai. Itulab hari yang abadi.' Mereka di
dalamnya rnemperoleh apd. yd.ng rnereka kebendaki, dan pada Kami ada

tambahannyd,"
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11' r'.r' 1.41..
i:ti i.:/i, ,a,l

))itt): ):.\,/. i;..!)
.\!t/t v.'ta. itf

Peringatan Allah Kepada
Para Hamba-Nya

\#i\fi. r?fr i;; i r*it%ix€s}"
{fr, fr '6( # Lr45,*7 c3l @,* -t,F *1:,i A

,i.ir-, +iai LGL le1@ 3'+ ';-,'€*i !rt5

+

{ @ y} a (J,,1Y3 +V\ 411 ,2v,i"$.6',

oDan 
betapa barryale arnat ydngtelah Kami binasakan

sebelum mereka, (padahal) mereka lebih hebat kekuatannya

dorrpodo mereka (umat yang belakangan) ini. Mereka pernah

mmjelajab di beberapa negeri. Adakdh tempat pelarian
(dari kebinasttdn bagi mereka)? Sunggub, padaydng

dcmihian itu pasti terdapat peringat4n bagi orang-ordngydng

rnernpunydi hati dtdu ydng rnenggu,nakan pendengardnnyd,

sedang dia mmyakikannya. Dan sunggult, Kami telab

menciptakan langit dan burni dan apa yang ada antara keduanya

dalam end,rn rndsd, dan Kami tidak rnerrrsa letih sedikit pun.'
(QS. Qaf: 36-38)
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Selanjutnya, pada ayat 36, Allah memperingatkan para hamba-

Nya agar takut tertimpa kebinasaan yang pernah menimpa umat
sebelumnya. Meski umat terdahulu itu mempunyai kekuatan yang
Iebih besar daripada kaum Muslimin sekarang, namun tetap saja

kekuatan mereka itu tidak dapat mencegah kebinasaanrLya. Ketika
adzab diturunkan, mereka berusaha melarikan diri ke berbagai negeri.

Tapi apakah mereka dapat menemukantemPat untuk menyelamatkan
diri dari adzab Allah?

Qatadah menjelaskan: "Para musuh Allah melarikan diri dari
adzab Allah, namun mereka tetap ditimpa adzab-Nya."

Az-Zaljaj berkomentar: "Mereka (orang-orang kafir) berkeliling
mencari tempat untuk melarikan diri dari kematian, tetapi mereka

tidak mendapatinya."

Pada hakikatnya, mereka mencari tempat pelarian dari kematian,

namun tidak juga menemukan temPat itu.

Lalu, pada ayat 37, Allah lH memberitakan bahwa pada apa

yangdisebutkan-Nya ini, terdapat peringatan bagi orang-orang yang

mempunyai hati atav yang menggunakan pendengarannya, dan dia

menyaksikannya.

Kemudian, pada ayat 38, Allah memberitahukan bahwa Dia
menciptakan langit dan bumi berikut isinya dalam masa enam hari,
tanpamerasa lelah atau letih sedikit pun. Melalui ayatini, Allah ingin
mendustakan perny ataarL musuh-musuh-Nya dari golongan orang-

orang Yahudi yang mengatakan: "sesungguhnya Allah beristirahat
pada hari ketujuhnya."
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Meneladani Sifat Sabar

Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi-Nya ffi agar meneladani

sifat sabar-Nya dalam menghadapi ucapan-ucapan musuhnya tentang
dirinya; seperti halnya Allah bersabar terhadap ucapan kaum Yahudi
yang menganggap Dia perlu beristirahat setelah menciptakan alam

semesta. Dan, tidak ada satu pun yang lebih sabar terhadap gangguan

y 
^ng 

diden garn y a darip ada Dia.20

2a Lafazh hadits ini dikeluarkan oleh Muslim (no. 2304) dari Abu Musa al-Asy'ari.

43*Ai')<, j;4tii!"*--6Y

{ @ )}ai 71' t} fir q:@ y, i'S';

*Maka bersabarlah mgkau (Muhammad) terhad,ap d.paydng

mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu

sebelum matahariterbit dan sebelum terbmam.

Dan bmasbibkb kepada-Nya pada malam bari dan setiap

selesai sbalat." (QS. Qaf: 39-a0)
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Selanjutnya, pada ayat 39-40, Allah memerintahkan Nabi ffi
untuk melakukan hal-hal yarLg menjadi penunjang kesabaran; yaitu
bertasbih dengan memuji Rabbnya sebelum matahari terbit dan

sebelum terbenam, jug pada malam hari dan setelah shalat.

Ada yang berpendapat bahwa maksud benasbih setelah shalat itu
ialah menerjakan shalat \7itir. Pendapat lain menyebutkan bahwa
maksudnya ialah shalat dua rakaat setelah Maghrib. Pendapat peftama
dikatakan oleh Ibnu'Abbas; sedangkan pendapat kedua dikemukakan
oleh'Umar, 'Ali, Abu Hurairah, al-Hasan bin'Ali, dan Ibnu'Abbas
pada salah satu dari dua riwayatyarng bersumber darinya. Adapun
riwayat ketiga yarLg dinukil dari Ibnu 'Abbas menyatakan bahwa
maksudnya ialah benasbih dengan lisan setiap selesai shalat fardhu.21

21 Lihat ad-Durrul Mantsuur (Vtrl611),
(vtrl610-611).
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Semua Akan Kembali Kepada Allah

@ */9Kt v 16 $.tj-i:,6y
I lz -2c$s -Lra

t.<F ,3t @ d,yt';;,Ay'" qiir'r;&t\ 6i::,;7
Vvt,?!*iJfr#@ )yu;teti

iq* #,Au;zsd(rT i# @ u&F :*i;

{@ *.}.3tri4;frf:i
"Ddn dengarkanlab (seruan) podo hari (ketikQ penyera (Malaikat)

rnenyeru dari tenryat yang dekat. (Yaitu) pada hari (k trko)

mereka mmdmgar saard dahsyat dmgan sebenamya.

Itulab hari keluar (dari kubur). Sungguh, Kamiydng
mmgbidupkan dan mematikan dan kepada Kami ternPdt kembali

(semua makhluk). (Yaitu) pa.da bari (ketika) bumi terbelah,

mereka keluar dmgan cEat. Yangdernikian itu adalah

pengurn?ulan yang mudah bagi Kami. Kami lebih

mmgetahui tentang apd. yang mereka katakan, dan engkau

(Mubammad) bukanlah seorang pernaksa terhadap mereka.

Maha berilah peringd,td.n dmgan Al-Qur-an kEodo siapa pun
yang takut kEodo ancaman-Ku.'

(QS.Qtf, 4t-4s)
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Setelah itu, pada ayat4lyangmerupakan rangkaian PenutuP Surat

ini, Allah menutup surat ini dengan menyebutkan hari Kebangkitan

dan seruan Malaikat Penyeru guna mengembalikan setiaP roh manusia

kepada jasadnya masing-masing, untuk kemudian dikumpulkan di

Padang Mahsyar.

Allah juga memberitakan bahwa seruan ini dilakukan dari iarak
dekat sehingga dapat didengar oleh setiap orang. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam ayat 422 4 
":{U'"^Qti'bi;: )';;-* "(Yoitu) pada hari

(ketika) mereka mendenga, tr)ro dabryat dengan lioq." Yang dimaksud

dengan baq dalam ayat ini ialah bangkit dari kubur guna menjumpai

Allah. Pada hari itu, bumi terbelah untuk mengeluarkan mereka,

sebagaimana terbelahnya tanah untuk mengeluarkan tumbuh-
trrmbrrhan. Lalu, mereka keluar dengan segera, tanPa berlambat-

lambat. Sungguh, mengumpulkan kembali semua makhluk dengan

cara seperti itu sangatlah mudah bagi Allah. Demikian dalam ayat

43-44.

Di penghujung surat ini, yaitu ayat4l,Allah memberitakan bahwa

Dia mengetahui ucapan musuh-musuh-Nya. Dan, pemberitaan-Nya

itu mencakup makna pembalasan-Nya terhadap mereka. Karena,

ucapan mereka itu tidak luput dari pengetahuan-Nya. Allah \H iuga
merryeb.rtkan tentang ilmu dan kekuasaan-Nya untuk mewujudkan

pembalasan-Nya.

Di dalam ayar ini pula, Allah memberitahukan bahwa Nabi ffi
bukanlah orang yangberkuasa atas orang-orang kafir, dan bukan

pula oran g yarLg bertugas memaksa mereka. Beliau ffi tidak diutus

,rnt,rk menekan dan memaksa mereka agar memeluk agama Islam.

Beliau hanya diperintahkan untuk memberikan peringatan-dengan

menyampaikan firman Allah-kepada orang yang takut akan ancaman-

Nya. Karena, hanya orang seperri inilah yang dapat mengambil
manfaat dari peringatan itu. Adapun orang yaflgtidak mengimani

perjumpaan dingan-Nyr, tidak takut akan ancaman-Nya, dan tid-ak

merrghar"pkan pahala dari-Nya, maka ia tidak akan dapat mengambil

manfaat apa pun dari peringatan tersebut.
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Di Antara Metode Penjelasan A[-Qur-an

l. Antara petunjuk dan kesesatan

Berkali-kali di dalam al-Qur-an dijelaskan bahwa amal perbuaran
yang dilakukan dengan hati dan anggora badan merupakan sebab
datangnyadua hal; petunjuk atau kesesatan. Maka, sedikit banyaknya
perbuatan yang dilakukan seorang hamba dengan hati dan anggota
badannya, merupakan penyebab utama datangnya petunjuk atau
kesesatan.

Perbuatan yangdilakukan dengan hati dan anggora badan tersebut
dapat mendatangkan petunjuk bagi seseorang, layaknya suaru sebab
mendatangkan akibat dan pengaruh. Demikian pula yang berlaku
pada kesesatan.

Dengan kata lain, semua amal kebajikan yang dilakukan dapat
berbuah petunjuk bagi pelakunya. Semakin banyak amal kebajikan
yang dilakukan, semakin banyak pula petunjuk yang diperoleh.
Demikian pula sebaliknya. Semakin banyak perbuatan buruk yang
dilakukan, semakin banyak pula kesesatan yang diperoleh. Hal
itu karena Allah menyukai kebajikan, sehingga Dia membalasnya
dengan petunjuk dan keberuntungan. Tapi Allah tidak menyukai
keburukan, sehingga Dia membalasnya dengan kesesatan dan
kesengsaraan.

Allah Mahabaik dan mencintai orang-orang yang suka berbuat
baik. Dia menjadikan hati mereka dekat kepada-Nya sesuai dengan
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kadar kebaikan yang mereka lakukan. Allah pun membenci keburukan

dan orang-orang y^ngsuka berbuat buruk. Dan hati mereka dijauhkan

dari-Nya sesuai dengan kadar kejahatan yangdilakukan.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kebajikan membawa

kepada petunjuk adalah firman Allah t99 :

{ @'@ ii'y-;'r'%fi4t @ ;i' }
"Alif laam miim. Kitab (al-Qur-an) ini tidak ada heraguan padanya;

petunjuk bagi mereha yang bertakutd." (QS. A1-B aqarah: 7-2)

Ayat ini mengandung dua makna berikut.

1) Dengan al-Qur-an ini Allah memberikan hidayah kepada orang-

orang yarLgmenjaga diri mereka dari segala yang dibenci-Nya,
sebelum diturunkannya al-Qur-an kepada mereka. Sebab, meskipun

mempunyai kepercay^an ya1rg beraneka ragam, umat manusia

sebenarnya mengakui bahwa Allah sangat membenci kezhaliman,
kekejian dan kerusakan di muka bumi,
serta membenci para pelaku perbuatan
tersebut. Di samping itu, mereka pun
mengetahui bahwa Allah mencintai
keadilan, kebaikan, kemurahan hati,
kejujuran dan upaya-vpaya perbaikan di
muka bumi, serta mencintai orang-orang

yang mengusahakan hal-hal tersebut.

Setelah al-Qur-an diturunkan, Allah
lantas memberikan pahala kepada orang

yang suka berbuat kebajikan itu; yaitu
berupa taufik untuk beriman, sebagai

balasan kebaikan dan ketaatan mereka.

Di samping itu, Allah menelantarkan
orang-orang yang suka berbuat iahat,
keji dan aniayapada waktu itu; sehingga

mereka terhalang untuk mendapatkan
hidayah-Nya.

Setidabrya, ada mrpat sifat

calon pengltuni Surga (1)
Awwabryaitu orangyang

s enantias a b ert aub at leP ad a

All ah. (z) HaJtzh, y attu

orang yang pandai meniaga

amanat Allah yang dititipkan

kepadanya. Q) Khasyi ar-

Rahman, y aitu orang y ang

selolu diliputi rasa talut dan

tun duk kep a d a All ah. D an

(+) Ozu qalbin munib, y aitu

o r ang y ang ketika b erb u at

m alcsi at s e ger a kemb ali

kep ada Allah dan b erbuat

ketaatan.
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2) Apabila seorang hamba telah mengimani al-Qur-an mengikuti
petunjuknya secara umum, serta menerima perintah dan
membenarkan kandungan berita di dalamnya, niscaya al-Qur-an
menjadi pendorong baginya untuk mendapatkan hidayah yang
lain, hingga ia memperoleh hidayah al-Qur-an ini secara terperinci.
Sebagaimana dimaklumi, hidayah Allah tidaklah terbatas. Berapa
pun banyaknya hidayah yang diperoleh seorang hamba, pasti
masih ada hidayah di atasnya; lalu di arasnya ada lagi hidayah
Iainnya, dan demikian seterusnya.

2. Antara takwa dan hidayah

Semakin meningkat ketakwaan seseorang kepada Rabbnya,
semakin meningkat pula hidayah yang diperolehnya. Sebaliknya,
sebesar kegagalan seorang hamba dalam merajut ketakwaan dirinya,
maka sebesar itu pula kegagalannya dalam menggapai hidayah. Dengan
kata lain, setiap kali ia menambah kualitas takwanya, maka benambah
pula hidayahnya. Dan, setiap kali ia mendapatkan hidayah, berarti
kualitas ketakwaannya telah meningkat.

Allah lH berfirman:

3;i "&w, frg i# -4"6,U ? i4fi *
3 ;, ;i,i G e:c i'* _j ifr;,r$:t .n

'H-i1(;).'63i-/5fr 5c#_ @ j4l 4t+5
+- --4,, .*-\y, Ar lL .;Lki'g #. #', Aai

(@ r4#, *y- JY
"Sungguh, Rasul Kami telab datang kepadamu, menjelaskan kepadamu
banyak bal dari (isi) kitab ydng kamu sembunyikan, dan banyak
(pula) yang dibiarkannya. Sunggub, telah datang kepadamu cahaya
dari Allah, dan Kitab ydng menjelaskan. Dengan Kitab itulab Allah
memberi petunjuh, kepada orangyd.ng mengikuti keridhaan-Nya ke jalan
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keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allab mengeluarkan orang itu

dari gelap gulita kepada cabaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke

jalan yang lurus. " (QS. Al-Maa-idah: 15-16)

Allah W juga berfirman:

{ @ 4" * 4t-c.+43 ru;. G AL(46i}
"Allab memilih ordngyang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan

memberi petunjuk kepada (agama)Nya bagi orangyang kembali (kepada'

Nyo)." (QS. Asy-Syuuraa: 13)

Allah \H pun berfirman:

{@,fi JTa*
"Orangyang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran." (QS' Al-

A'Iaa: L0)

Dan, Allah \H berfirman:

{ @';1;' ri s ry-* c}'rq\ W, li( <,$\ ir }
,,sesungguhnyd. ord.ng-ord.ng yang beriman dan mengerj akan kebaj ikan,

niscayi diberi petunjuk oleb Rabb karma keimanannyd." (QS. Yunus: 9)

Dari bebe rapa ayat ini dapat dipahami bahwa mula-mula Allah

memberikan hidayah iman kepada orang-orang tersebut. Setelah

beriman, diberikanlah kepada mereka hidayah untuk meningkatkan

keimanan tersebut. Lalu, hidayah demi hidayah pun akan di-

anugerahkan kepada mereka.

Makna yarlgsama juga dituniukkan oleh firman Allah W :

{ @ "6i \;:'5 ai\';li rrt y
kepada mereka yang telah"Dan Allah akan menambab Petunjuk

mendapat petunjuk." (QS. Maryamz 76)
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Begitu pula, firman Allah:

{ @ 6!i & tz-'ii W bL(fr( <rJi W. y
*vlabai 

orang-ordng ydng beriman! lika kamu bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan memberikanfurqan." (QS. Al-Anfaal: 29)

Di antara makna ka:o Furqaan di dalam ayat itt. adalah cahaya
yang diberikan kepada manusia, sehingga mereka bisa membedakan
antarayanghaq dan yang bathil. Atau, bisa juga berarti pertolongan
dan kemenangan yangmereka peroleh dalam menegakkrn yr.rg h.q
dan menghancurkan yangbathil. Jadi, kata Furqaan di dalam ayat iti
bisa ditafsirkan dengan kedua makna tersebut.

Allah \H juga berfirman:

{@ #;,$tS$cLLy
" sunggrh, pada yang dcmikian itu bmar-bmar terdapat tanda (kekuasaan
Allab) bagi setiap bamba ydng kembali (kepada-NyQ." (eS. Saba': 9)

Sebagaimana dalam firman-Nya:

{@ )fJ',*,p*S+te""$
"sunggub, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran)-
Nya bagi setiap ord.ng yang sangdt sabar dan banyak bersyukur." (eS.
Luqman: 31, Ibrahim: 5, Saba': L9, dan Asy-syuuraa:33)

Dalam ayat-ayatdi atas Allah memberitahukan bahwa yangdapat
mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran-Ny, hanyalah orang-
orang yangbersabar dan bersyukur.

Sementara, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa
yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat tentang keimanan
hanyalah orang-orangyangberrakwa dan takut kepada Allah, serta
orang-orang yang senantiasa bertaubat dan selalu berupaya mengikuti
segala y^ngdiridhai-Nya. Sebagaimana firman-Nya:
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{ @ t4 i:1?:i{l@ i;A.$'ii A1; E;u@ r}
"Thaahaa. Kami tidak menurunkan al-Qur-an ini kepadamu (Muhamrnad)

agar enghau menjadi susab; melainkan sebagai peringatan bagi orang

yangtakut (kepada Allab)." (QS. Thaha: 1-3)

dan firman-Nya mengenai hari Kiamat:

{@qii.i3+ie-6Ly
"Engkau (Mubammad) banyalab pentberi peringatan bagi siapa ydng

takut kepadanya (hari Kiamol." (QS. An-Naazi'aat:45).

Adapun orang yang tidak mengimani hari Kiamat, tidak mengharapkan

drn iidak takut kepadany a, makatanda-tanda kebesaran dan kekuasaan

Allah (yrrg terlihat oleh mata) tidak akan memberikan manfaat

baginya.

oleh karena itu, di dalam surar Hud, setelah menyebutkan

hukuman umat terdahulu yangmendustakan para Rasul Allah serta

kehinaan yangmereka peroleh di dunia, Allah \H berfirman:

{ @'t;Ei 4\i 3L "#LS uti,t lL}
"sesunggubnya pada ydng dernikian itu pasti terdapat pelajaran bagi

ordng-orangyang tahut kepada adzab akhirat." (QS. Hud: 103)

Pada ayat ini, Allah ffii memberitahukan bahwa hukuman bagi

orang-orang yang mendustakan para Rasul itu akan meniadi pelalatan

oleh orangyangtakut kepada adzab akhirat. Sedangkan orang yarrg

tidak mengimani hari Akhir dan tidak takut terhadap adzab-Nya,

niscaya p.*b.ritrhuan-Nya tersebut tidak akan men jadipelqaran dan

p..irrgairn baginya. Bahkan apabila mendengar tentang itu, dia akan

t.rkrir, .'Kebaikan dan keburukan, nikmat dan sengsara, bahagia

dan celaka, semua itu akan selalu ada sepanjang masa!" Bahkan, tidak

jarangia menyangkutpautkan hal itu dengan faktor astronomis dan

mental manusia semata.
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3. Tauhid pangkal syukur

Sabar dan syukur merupakan faktor yangdibutuhkan seorang
hamba untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Sebab,
iman dibangun di atas pondasi sabar dan syukur. Dikatakan demikian
karena pangkal dari syukur adalah tauhid, dan pangkal dari sabar
adalah tidak menuruti hawa nafsu.

Sesungguhnya, orang musyrik dan orang yang selalu menuruti
hawa nafsu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar dan
bersyukur. Akibatnya, ayat-ayat Allah tidak bermanfaar dan tidak
berpengaruh terhadap iman di dalam diri mereka.

Perlu kita ingat kembali bahwa kefasikan, kesombongan dan
kebohongan akan membawa seseorang kepada kesesatan. Ada banyak
ayat al-Qur-an yang menerangkan hal ini. Di antaranyaadalahbeberapa
firman Allah \H di bawah ini:

@ i,l;.ti t J yy,H*W"f,*f, -, 6 *i (* . +fu*
'&3- 6 "*,{i't JA v S}A:' i}i):;. U ;"t '# 'br:hb-'u$i

{ @ 6i+ni { -a$i |},5i1 a5::^4!5
"... Dengan (perumpamaan) itu banyak ord.ngydng dibiarkan-Nya sesat,

dan dengan itu banyak (pula) orrmgyang diberi-Nya petunjuk. Tetapi
tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-
orang fas ik, (yaitu) ordng-ordng y ang melanggar perj anj ian A llah setelah
(perjanjian) itu ditegubkan, dan memutuskdn apd ydng diperintahhan
Allab untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka
itulab ord.ng- ordng y ang rugi. " (QS. Al-Baqarah: 26-27)

i,+Sr Sq1( tg e *gi )i\gi( oji fri :4 y
{@ ^6-Y{ifi 

bs"<A+hi{ifr 3-ii
"Allah menegubhan (iman) orang-orangydng beriman dengan ucd.pd.n

ydng tegub (dalam kebidupan) di dunia dan di akbirat; dan Allah
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rnenyesatkdn orang-orrtngyd,ng zalim dan Allah berbuat apa yang Dia
keb endaki." (QS. Ibrahim: 27)

{@ rdKq6{i'i,tii #-le}$ie$,:r s }
"Maka mengdpa kanru (terpecab) menjadi dua golongan dalam (meng-

badapi) ord.ng-ordng munafik, padabal Allah telab mengembalikan
mereka (hEada kekafiran), disebabkan usaha mereka sendiri?..." (QS.

An-Nisaa': 88)

{@
"DAn mereka berkata: 'Hati hami tertutup.'Tidak! Allah telab melaknat
mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka ydng

beriman." (QS. Al-Baqarah: 88)

{ @ i,'iS "i\B- i K {',eV ff '4i #;Y
"Ddn Begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglibatan mereka

seperti pertama kali mereka titdk beriman bepadanya (al-Qur-an)." (QS.

Al-An'aam:110)

Melalui ayat-ayat di atas, Allah W memberitakan bahwa Dia
menghukum hamba-hamba-Nya yang tidak beriman, bahkan ber-
paling setelah keimanan datang kepada mereka dan mereka pun
mengetahuinya. Allah menghukum mereka dengan cara memalingkan
hati dan penglihatan mereka, hingga hal itu menghalangi mereka
untuk beriman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman
Allah rH:

"'Q"e'{e;$,$i* itirg\;i( Gi\qti }
(@-415,.;:rt6,34':i,6YQ;:i;r)

6j;j.(r# e&frviL S te q fi$\ii *
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*Wahai orang-ordngydng beriman! Penubilab seruan Allab dan Rasul,

apabila dia menyerurnu kepada sesuatu yang memberi k,ehidupan
kepadamu, dan ketahuilah bahan sesunggubnya Allah membatasi antara
manusia dan batinya." (QS. Al-Anfaal: 24)

Maka dari itu, Allah memerintahkan manusia agar memenuhi
seruan Allah dan Rasul-Nya pada waktu Rasulullah ffi mengajak
mereka untuk menempuh jalan kebahagiaan. Allah juga mem-
peringatkan hamba-hamba-Nya agar tidak melanggar atau me-
nunda seruan tersebut sehingga menyebabkan terhalangnya
petunjuk untuk masuk ke dalam hati mereka; sebagaimana firman-
Nya:

( @'u]+ii'tfft lae':il {i'i;i6}, )Ifr 'ti G56b
"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allab memalingkan
bati mereka. Dan Allab tidak rnemberi petunjuk kepada kaum ydng

fasik." (QS. Ash-Shaff: 5)

Allah \W |uga berfirman:

{ @ S;S\}ft rr.$c|'tt J,ky
"sekali-kali tidak! Bahkan dpd ydng mereka kerjakan itu telab menutupi
bati mereko." (QS. Al-Muthaffifiin: la)

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa perbuatan orang-orang
yangzhalim itu telah menutupi hati mereka sendiri. Akibatnya,hati
mereka tidak dapat mengimani ayat-ayat A1lah. OIeh sebab itu pula,
mereka berani menyatakan bahwa al-Qur-an hanyalah cerita warisan
masa lalu, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

{ @ '"'r;fl'ar-' ar'{fri ,Ly

" I n i (al - Qur - an) t idak I ain h any al ab d o n ge n gan o rd,n g- o rd.n g ter dah u I u. "
(QS. Al-An'aam:25)
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Adapun mengenai orang-orang munafik, Allah \H berfirman:

{@W'$WY
"Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allab melupakan mereka

(pula)." (QS. At-Taubah: 67)

Allah membalas kelupaan (kelalaian) kaum ini atas-Nya dengan
melupakan mereka. Karenanya, Allah tidak mengingatkan mereka
kepada petunjuk dan rahmat-Nya. Bahkan, Dia kemudian membuat
mereka lupa kepada diri mereka sendiri.22

Akibatnya, orang-o r ang y artg telah memperd ay ai diri mereka

secara tidak sadar tersebut Pun enggan menggapai kesemPurnaan
diri sendiri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan berbuat
amal shalih. Padahal, ilmu dan amal adalah petunjuk dan agamayang
haq. Allah menjadikan mereka lalai dalam mencari, mengenal dan

mencintai dua hal ini. Dia juga melemahkan semangat mereka untuk
meraih keduanya, sebagai hukuman karena telah melupakan-Nya.

Mengenai kaum munafik ini pula, Allah \iE berfirman:

c:i ii, v.'g'u$v @ i 
"6\wg 

"rf.fi & fr i'&'";! ai. jy
{@;$(F';

"Mereka itulah orang-ordngyang dikunci batinya oleh Allab dan meng-

ikuti keinginan ftaua nafsu)nya. Dan orang'ord.ng yd.ng mendapat
petunjuk, Allab akan menambab petunjuk kepada mereka dan meng-

anugerah ketakwaan mereka." (QS. Muhammad: t6-t7)

Di dalam ayat ini Allah menggandengkan penyebutan menuruti hawa

nafsu dan kesesatanyang merupakan akibat dari perbuatan mereka
sendiri, sebagaimana Allah menggandengkan penyebutan takwa dan

petunjuk-Nya bagi orang-ora ng y arlg mendapat petunj uk.

22 Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur-an surat Al-Hasyr ayat 19.
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4. Petuniuk membawa rahmat, sedangkan kesesatan
membawa kesengsaraan

Sebagaimana Allah menggandengkan petunjuk dengan ketakwaan
dan kesesatan dengan penyimpangan, maka Dia juga menggandengkan
petunjuk dengan rahmat dan kesesatan dengan kesengsaraan.

Di antara dalil yang menunjukkan penggandengan petunjuk
dengan rahmat adalah firrnan Allah:

{ @ <,;rii ? qlfl;U u 6i & agiy
"Merekalab yang mendapat petunjuk. dari Rabbnya, dan mereka itulah
orang-orang ydng beruntung." (QS. Al-Baqarah: 5)

{ @ ';,,3:r{ii J$ivVs; g; i:rg:" #6pi }
"Mereka itulah ydng memperoleh d,rnpunan dan rahmat dari Rabbnya,
dan mereka itulah orang-ordng yang mendapat petunjuk." (QS. A1-
Baqarahz t57)

Termasuk di dalamnya do'a orang-orang Mukmin, sebagaimana
disebutkan dalam firman Allah t99 :

4(ji';1 iy^.s$ ?i{ CJy

(@
"(Mereka berdo'a): Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan bati
kami h,Eada kesesatan setelah Enghau berikan petunjuk kepada kami,
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesunggubnya
Engkau Maba Pemberi.'" (QS. Ali 'Imran: 8)

Para pemudaAsh-babul Kabfi. (para penghuni gua) pun pernah berseru
meminta di hadapan-Nya:

( @ \3-!) ei Av ";#i'{; a5 au;;-Gj$

ey""^::, &5 nu 5t6;j;
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"Ya Rabb kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan
setnpurnakanlah petunjuk ydng lurus bagi kami dalam ilrusan kami.'
(QS. Al-Kahfi: 10)

Dan firman-Nya:

u,:A"i\ 4i*- #,i<-,(fi' *.4"!
-.51-cr-

?,-Orgtii(,(
'#;,s'ri:) rd, +?-'$;3{4 6. "$i 

-e}5 thl)
{@'o};i.&

"Sunggub, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi ord.ng

ydng rnernpunyai akal. (Al-Qur-an) itu bukanlab cerita ydng dibuat-
buat, tetapi membenarkan (Kitab- Kitab) yang sebelumny a, menj elas kan
segala sesudtu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi ordng-orangydng
beriman." (QS. Yusuf: 111)

"Dan Kami tidak rnenurunkan Kitab (al-Qur-an) ini kepadamu
(Muhammad), melainkan agar engkau dapat mmjelaskan kepada mereka

dpa yang mereka perselisibkan, ssrtA menjadi petunjuk dan rabmat bagi

orang-orang ydng beriman." (QS. An-Nahl: 64)

'ug,"5:- {fir'tg;t rs1rfi , dr,F- (€$- it $\ 4i" r"fi*
{(}

"Ddn Kami turunkan Kitab (Al-Qur-an) kepadamu untuk menjelaskan

segala sesudtu, sebagai petunjuk, serta rabmat dan kabar gembira bagi
ord.ngyangberserah diri (Muslim)." (QS. An-Nahl: 89)

Begitu pula, firman-Nya:

Fawaidul Fawaid 213

'2,;ti,s:^f) h);;Ei,si'i A'6?.Jl-;4fr A{" ffjW Y
{@ 5}iitA



GarD yiAi q

{@'q$:1t1";
"W'abai manusia! Sunguh, telab datang kEadamu pelajaran (al-Qur-
an) dari Rabbmu, penyembuh bagi penyahit yang ada dalam dada dan
petunjuk serta rabmat bagi ordngyang beriman." (QS. Yunus: 57)

Bahkan, AIIah [E mengulangi penyebutan keduanya di Surat yang
sama. Dia berfirman:

{ @ 1,H ti4Y+';" \;-,3$ $4 4{U ;it,#.,i }
"Katakanlah (Muhammad): 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya,
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebib baik daripada apa

ydngmereka kumpulkar.'" (QS. Yunus: 58)

5. Karunia dan rahmat

Beragam pendapat telah dinyatakan oleh para ulama Salaf ketika
menafsirkan kata al-fadhl (karunia*d) dan ar-rahmah (rahmat'd).
Pendapat yang shahih menyatakan bahwa maksud keduanya adalah

al-hudaa (petunjuk-"4) dan an-ni'mah (nikmat*d). Sebab, karunia Allah
adalah petunjuk-Nyr, sedangkan rahmat Allah adalah nikmat-Nya.

Oleh karena itu, Allah \H sering menggandengkan kata al-hudaa

dengan an-ni'malt Seperti terlihat pada firman-Nya yatgtercantum
dalam surat Al-Faatihah:

{ @ ;* z;' l$ L> @ 
-or;' :ii Ldi( j,;1 }

*Tunjukilah kami jalan ydng lurus, (yaitu) jalan ordng-ordngyang telab

Engkau beri nikrnat kepadanya." (QS. Al-Faatihah: 6-7)

Oleh sebab itu pula, Allah mengingatkan Nabi ffi akan nikmat-
nikmat yangtelah dianugerahkan kepadanya di dalam firman-Nya:

A-?W "g; i&'-it F; + i 3t1\ q;iy
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66di,G1'';;@ r-* $G ltti@ ur6 q14il1}
{@

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia me-

lindungi(mu), dan Dia mendapatimu sebagai seorangyangbingung lalu
Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorangyang
kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan " (QS. Adh-Dhuhaa:
6-s)

Pada ketiga ayatini,Allah \H menggandengkan penyebutan petunjuk
dan nikmat-Nya kepada beliau; dan nikmat tersebut berupa pemberian
perlindungan dan kecukupan dari-Nya."

Allah juga menggandengkan penyebutan petunjuk dan rahmat
melalui lisan Nabi Nuh lp;:

.ty i'"^"' q\::, $ ; i4. iF KoL i-"J ;Ai6,y
{@

*Dia 
Q,{ub) berkata: 'W'abai haumku! Apa pendapatmu jika aku rnem-

punyai bukti ydng nyd.td. dari Rabbku, dan aku diberi rabmat dari sisi-

Nyo.'u (QS. Hud: 23)

Dan, melalui lisan Nabi Syu'aib -l)Oi:

( @'C 6t, +as:i: o; u'ry e 3 4 fi'iy
"qYahai kaumku! Terangkan padaku jika aku rnernPunyai bukti yang

nyd.td dari Rabbku dan aku dianugerabi-Nya rezekiyangbaik, (pantaskah

aku menyalabi perintab-Nya)?'' (QS. Hud: 88)

Serta dalam kisah al-Khidhir:

\1b $:i adk U ;a "ui'e3,'&t; 
5 :Q.'; \G \":. ;' y

#()/\:
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"Lalu mereka berdua bmemu dcngan seord.ngbamba di antara bamba'
hamba Kami, ydng telab Kami berikan rabmat kepadanya dari sisi

Kami, dan yang telab Karni ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami."
(QS. Al-Kahfi: 65)

Allah juga berfirman kepada Rasul-Nya ffi:

,1# 4j ;kY' 44i ei'iit1{ii 6'i4-@ q$ 3(t;:i (l}

{ @ b.*tu xr xisi@ t*P 6,* e.x; a*
"Sungguh, Kami telah rnemberikan kepadamu kentenangan yd.ng n)atd.
Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Mubammad) atas dosamu

ydng lalu dan ydng akan datang serta rnenyernpurnakan nikmat'
Nya atasmu dan menunjukirnu ke jalan ydng lurus, dan agar Allab
menolongmu dmgan pmolonganyangkuat Barrydk)." (QS. Al-Fat-h: 1-3)

6?s {G K {66)i;r',{34ri 4,5fi-44;',i\ J55y

\ \7 -/

"Dd.n (jr7o karena) Allah telah ntenurunkan Kitab (al'Qur-an) dan
Hikmah (Sunnah) kepadarnu, dan telah mengajarkan kepadantu dpd

yang belum engkau ketabui. Karunia Allab yang dilimpahkan kepadamu

itu sangat besar." (QS. An-Nisaa': 113)

Allah \99 pun berfirman kepada hamba-hamba-Nya:

{ @'iJ i ; K.iSc|Eu K* ;fr J.ir{i,y
"Kalau bukan karma karuniaAllab dan rabmat-Nya kepadamu, niscaya

tidak seorang pun di antd.rd. kamu bersih (dari perbuatan keji dan
mungkar itu) selama-lamanya." (QS. An-Nuur: 21)

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa yengdimaksud karunia
Allah ialah hidayah-Nya, sedangkan rahmat Allah berarti nikmat-
Ny., dan perlakuan baik Allah kepada hamba-hamba-Nya berarti
kebajikan-Ny. terhadap mereka.
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Pada ayat lainnya, Allah W berfirman:

{ @} 6{; 3-;* fi G(i ;ii #6'i A r4rU WY
"lika datang kepadamu petunjuk dari'Ku, maha (hetabuilah) barang

siapa mengikuti petunjub-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

(QS. Thahaz 123)

Darr ayat tersebut, dipahami bahwasanya petunjuk-Nya mencegah

hamba dari kesesatan, dan rahmat-Nya mencegah mereka dari
kesengsaraan.

Makna itulah yarLgdisebutkan Allah pada permulaan surat Thaha,

yaitu dalam firman-Nya:

{ @ i}a- scisia* gJu@ 
"r }

"Thaahaa. Kami tidak mmurunkan al-Qur-an ini kepadamu agar kamu

menjadi susah." (QS. Thahaz l-2)

Pada ayat ini, Allah W menggandengkan penyebutan perihal
diturunka nnyaal-Qur-an kepada Nabi Muhammad dan ditiadakannya

kesengsaraan dari diri beliau. Dan konteks yang sama juga disebutkan-

Nya pada akhir surat Thaha ini kepada Para Pengikut Rasulullah ffi:
"Barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak

akan celaka." (QS. Thaha: L23)

6. Petuniuk dan nikmat

Petunjuk, karunia, nikmat dan rahmat adalah satu kesatuan

yangsaling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Demikian pula kesesatan dan kesengsaraan. Keduanya saling terkait
dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Allah \H berfirman:

{@ f;Yc:w;5i-.il}
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"Sungub, orang-ordngydng berdosa berada dalam kesesatan (di dunia)
dan akan berada dalam Neraka (di akbirar." (QS. Al-Qamarz 47)

Kara {.yAl} dalam ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata L;.1Jt},
yang bermakna adzab yangmerupakan puncak kesengsaraan.

Allah \H juga berfirman:

Q.'lffi-i ?-;i ,t"otirt g C \1$L-3ils.Ct5', !65b
"3:; ;l S 

"C{?,Ai,j 
q.6#S !,sr; ?, q.'or;,-J U,{,

{ @ 3};Yrr$aij
"Ddn sunggub, akan Kami isi Neraka Jabanam dengan banyak dari
kalangan jin dan rnanusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak di-
pergunakdnnya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
memiliki rndtd (tetapi) tidah, dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allab), dan mereka ?nenTpunydi telinga (taapi) tidak
dipergunak anny a untuk mendengarkan (ay at -ay at A llab). Mereka s eperti
heuan ternak, bahkan lebib sesat lagi. Mereka itulah ora.ng-ora.ngyang
lengab," (QS. Al-A'raaf : 179)

Mengenai para hambayang sesat itu pula, Allah \H berfirman:

{@4'1i#oKcbtrUKl;}6iy
"Ddn mereka berkata: 'sekiranya (dahulu) kami rnendengarkan atau
memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidah termasuk pengbuni
Neraka yang menyala-nyala.'" (QS. Al-Mulk: 10)

Dari sini dapat diketahui bahwa Allah \H mengaitkan antara
petunjuk, kelapangan dada, dan kehidupan yang baik. Begitu
pula, Allah mengaitkan antara kesesatan, kesempitan dada, dan
kehidupan yang buruk. Hal tersebut digambarkan dalam firman-
Nya:
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i14. iii,* s ",; Ji fi* i3* a Aii s x r; 6y
{@ q;e"4,.;i1

"Barang siapa dikehendaki Allab akan mendapat binayab (petunjuk), Dia
akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa

dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak."

(QS. Al-An'aam:125)

{ @ i*; ; ;} e ;*" rL4,tiii fri 6 ;3y
"Maka apakah ord.ng-ord.ng yang dibukakan hatinya oleb Allab untuk
(menerima) agd,rnd.Islam lalu dia mendapat cabaya dari Rabbnya (sama

dengan ord.ng y dng b atiny a membatu)i" (QS. Az-Zumar : 22)

Begitu pula, Allah ffi mengaitkan antarapetunjuk dan taubat kepada-

Nyr, juga antara kesesatan dan kekerasan hati. Hal ini ditunjukkan
oleh firman-Nya:

{ @ 4" * 4ya)43 ru;- 6 ltr#6i}
*Allah memilih ord.ngydng Dia kebendaki kepada agama tauhid dan

memberi petunj uk kepada (agama)-Ny a bagi orang y ang kembali (kep ada'

Nyo)" (QS. Asy-Syuu raa: 1,3)

{ @,#,y c,4i';Itt fr,i &} ir,G\:S;tY
"Maka celakalah mereka yang hatirtya telah membatu untuk mengingat

Allab. Mereka itu dalam kesesatan ydng rtyata." (QS. Lz-Zumar: 22)

7. Antara memberi dan menahan

Petunjuk dan rahmat serta karunia dan anugerahyangmengiringi
keduanya; semua itu merupakan bagian dari sifat Allah, yaitu Maha

Pemberi. Begitu pula penyesatan dan adzab serta semua hal yang

mengiringLnya, semua itu merupakan bagian dari sifat Allah lainnya,

yaitu Maha Menahan.
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Allah \iH menggulirkan dinamika kehidupan makhluk-Nya di
antara pemberian dan penghalangan nikmat. Semua itu berdasarkan
hikmah yarLgmulia, kekuasaan yarLgsempurna, dan pujian-Nya yang
utuh. Maka, tiada ilah yang patut disembah dengan hak melainkan
A11ah.

.oofro.
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Memenuhi Seruan Allah
Dan Rasul-Nya

);)5i+1;#jj1J;#.jiqri* \
fi ",;:rt <5. 34 rt 6 YA;V:4-${6; r".{{)",;:fi <5.34rt(JYfrir_,'-F}-$'{e;r;y

{@ <";'3AL;;1'
" V'ab ai ordn g- o rdng y an g bqirn an !

Pmuhilah seraa.n Allah dan Rasul, apabik dia mertyerumu
bEodo sesu.d.ttt ydng membqi kehi.dupan kepadamu,

dan kaahuilah bahwa sesunggubnya Allab membatasi

antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada'Nyalah
kamu akan dikumpulhaz." (QS. Al-Anfaal: 24)

1. Kewaiiban memenuhi seruan Allah dan Rasul

Ada banyak hikmah yangdapat dipetik dari firman Allah di atas.

Salah satunya ialah kewajiban memenuhi seruan Allah dan Rasul-

Nyr. Kehidupan yang bermanfaathanya dapat diperoleh dengan

memenuhi seruan Allah dan Rasul-Ny.. Sebaliknya, siapa saja yang
tidak memenuhi seruan tersebut pada hakikatnya ia tidak memiliki
kehidupan. Meskipun secara fisik dia hidup namun kehidupannya
tidak lebih baik daripada binatangyangpaling hina.23

'z3 Oleh sebab itu, AllahlEmenyebut kaum Yahudi-y$Lg merupakan saudara kera dan babi-
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Atas dasar itu, kehidupar, yarg hakiki dan baik bagi manusia
adalah kehidupan yang dijalani dengan memenuhi seruan Allah dan
Rasul-Nya, lahir maupun batin. Mereka yang menjalani kehidupan
demikian adalah orang-orang yang tetap hidup sekalipun jasad

mereka telah mati. Sementarayar.g lain, yaitu orang-orangyang
tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul, mereka dianggap telah mati
sekalipun jasad mereka masih hidup.

Sungguh, orang yanghidupnya paling baik adalah orang yang
berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi seruan Rasulullah,
karena semua seruan Rasulullah itu mengandung kehidupan. Karena

itulah, siapa saja yang mengabaikan sebagian seruan beliau, maka ia
akan kehilangan kehidupan sekadar bagian yangdiabaikannya. Sebab,

perolehan kehidupan yang hakiki itu bergantung pada seberapa

banyak seseorang melaksanakan perintah Nabi ffi.
Mengenai penggalan firman Allah yang disebutkan pada awal

pembahasan ini: 4'P.3- -qg"kepada sesuatu ydng memberi kebidupan
kepada kArnu," Mujahid berkomentar: "Maksudnya adalah kehidupan
untuk melaksanakan yang haq (kebenaran)."

Qatadah menafsirkannyai "Kehidupar. yarg dimaksud adalah
al-Qur-an; karena di dalam Kitab ini terdapat petunjuk kehidupan,
keyakinan, keselamatan, serta perlindungan di dunia dan akhirat."

As-Suddi menjelaskan: "Maksudnya adalah agama Islam; sebab

Islamlah yang membuat seseorang hidup kembali setelah mengalami
kematian karena kekufuran nya)'

Ibnu Ishaq dan' IJrwah bin az-Zub at mengatakan-denga n lafazh
'IJrwah: "Kehidupanyang dimaksud ialah perang. Sebab, dengan
perang inilah Allah menjadikan kalian mulia setelah sebelumnyahina,
dan kuat setelah sebelumnya lemah. Dengan perang ini pula Allah

dalam firman-Nya: "Dan sunguh, enghau (Mubammad) akan mmdapati mereha (orang-orang
Yahudi), manusia yang paling tamak akan kebidupan (dunia) ...." (QS. Al-Baqarah: 96) Maksudnya,
mereka menjalani kehidupan apa saja; tanpa peduli apakah itu kehidupan yang penuh kehinaan,
kerendahan atau kenistaan. Yang penting, kehidupan.
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melindungi kalian dari musuh-musuh kalian, setelah sebelumnya
kalian tertindas oleh mereka."z4

Semua penafsiran di atas bermuara pada satu makna, yait:u
melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik
secara lahiriyah maupun secara batiniyah.

Al-\Tahidi menyatakan: "Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa

makna firman Allah: 4436.\ 'kepada sesuatu ydng memberi
kehidupan kepada kArnu.,' adalah jihad."" Pendapat ini pun ditegaskan

oleh Ibnu Ishaq dan dipilih oleh sebagian besar pakar ilmu tentang
makna lafazh-Iafazh di dalam al-Qur-an.

Al-Farra' menerangkan: "Maksudnya, penuhilah seruan Rasulullah

ffi apabila dia mengajak kamu untuk menghidupkan urusan agama

kamu, yaitu dengan cara memerangi musuh kamu. Dengan kata lain,
Islam hanyadapat dikuatkan dengan cara berperang dan berjuang. Jika
kaum Muslimin meninggalkan jihad, niscaya mereka akan menjadi
lemah. Akibatnya musuh semakin berani menindas mereka."26

Aku pun berpendapat bahwa jrhad adalah salah satu perintah
Rasul paling penting yangdapat memberikan kehidupan bagi umat
Islam, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Di
dunia, karena kaum Muslimin akan menjadi kuat dan mengalahkan

musuh mereka hanya dengan jihad. Sementara di alam barzakh,
karena Allah tH telah berfirman:

a

6!i&;,i'^r, {A [;{it^ ;,fr Jri At}i ,-5i 1;G{; }
(@

"DAn jangan sekali-kali kamu mengira bahan ordng-ordngydng gugur
di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu bidup di sisi Rabbnya

mendapat rezeki." (QS. Ali 'Imran: 169)

2a Lihar Tafsir atb-Thabari (XIl/463-467), Tafsir lbnu Katsir 0n/574 -575), dan ad-Durrul Mantsuur

lv/44).
25 Tafsir al-Vlasiith Il/452\.h M|'aanil Qur-aai [,/407).
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Adapun di akhirat, karena keberuntungan yang diraih para
mujahidin dan syuhada dalam kehidupan akhirat jauh lebih besar jika
dibandingkan dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, Ibnu. Qutaibah berkataz2T "Yang dimaksudkan
oleh firman Allah W , { 

-'!4;6\ 
'kepada sesud.tu yang memberi

kebidupan kepada kamu' adalah mati syahid."

Sebagian ahli tafsir, di antaranya Abu'Ali al-Jurjani, mengartikan
kalimat y-'?+-Oy d.rrgan Surga; sebab Surga adalah tempat
kehidupan y ang hakiki. Di dalamn ya rcrdapat kehidupan yang kekal
dan baik.28

Pada hakikatnya, ayat tersebut mencakup makna-makna dan

tafsiran-tafsiran yang telah disebutkan sebelumnya. Karena, iman,
Islam, al-Qur-an dan jihad sama-sama dapat memberikan kehidupan
y angterb aik untuk hati. D an kesempurnaan hidu p y arLgsesungguhnya

hanyaterdapat di Surga. Jadi, Rasulullah menyerukan kepada iman
dan Surga; dan itu artinya beliau ffi menyeru kepada kebahagiaan

hidup di dunia dan di akhirat.

2. Kebutuhan manusia terhadap dua macam kehidupan

Secara umum, sebenarnya manusia butuh kepada dua macam
kehidupan: badan dan hati.

Dengan kehidupan badan atau jasmani, seseorang dapat mem-
bedakan mana yangbermanfaat dan mana yaflgberbahaya, sehingga ia

akan men gutamaka n y ang bermanfaat darip ad a y ang berb ahaya. Tiap
kali kehidupan badan ini berkurang, ia akan merasakan kepedihan
dan kelemahan sesuai dengan kadar kekurangatlya. Oleh sebab itu,
kehidupan orang yangsedang sakit, sedih, susah, resah, takut, miskin
dan terhina, tidak akan sama dengan orang yangterbebas dari kondisi-
kondisi tersebut.

Dabm Ta'wiil Musyhilil Qur-aan (hlm. 151), dia menegaskan hal ini: "Yaitu, menuju jihad yang
dapat menghidupkan agama mereka dan memuliakan mereka."
Lihat keterangan lebih lanjut dalam kitab Taarihh BoCbdod (Vtr/180).

27

28
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Adapun dengan kehidupan hati arau rohani, seseorang dapat

membedakan antar a yan1haq dan y aflgbathil, antata penyimpangan

dan jalan yanglurus, serta antara petunjuk dan kesesatan. Sehingga,

ia lebih memilih yanghaq daripadayangbathil dalam segala kondisi.

Dengan kata lain, kehidupan rohani ini memberikan manusia

kekuatan untuk membedakan mana hal yang bermanfaat dan mana

pula hal y^rLgbermudharat; dari segi pengetahuan, kehendak, dan

"rrr.1 
perbuatan. Kehidupan hati ini juga memberikan kekuatan

iman, kehendak dan cinta pada kebenaran, serta menggugah Perasaan

marah dan benci terhadap kebathilan.

Perasaan dan kemamPuan seorang manusia dalam membedakan

mana yang manfaat dan mana yang mudharat, jug kecintaannya

kepada perkara yang haq dan kebenciannya terhadap perkara yang-

Uritrit; ,.*r. itu bergantung pada kadar kehidupan rohaninya.Hal
ini persis seperti kehidupan iasmaninya. Dengan jasmaniyangsehat,

kepekaan inderanya terhadap sesuatu yang bermanfaat dan yang

beibrhrya menjadi lebih sempurna. Kecenderungannya terhadap

sesuatu yangbermanfaat dan kebenciannya terhadap sesuatu yang

menyakitkan juga semakin jelas. Dengan demikian, kemampuan

dan kepekaan jasmani dan rohani itu sesuai dengan kadar kehidupan

keduanya.

Apabila kehidupannya mengalami kekacauan, maka kacau pula

kemampuarLrLya untuk membedakan antarayang haq dan !?ng
bathil. krlarprtr ada semacam kemampuan untuk membedakan

kedua hal teriebut, tetap saja ia tidak memPunyai kekuatan untuk
lebih mengutamakan yarrg manfaat daripada y arlg mudharat.

3. Kehidupan hati

Sebagaimana jasad manusia tidak memiliki kehidupan sebelum

Malaikat-utusan Allah-meniupkan roh bagi jasad tersebut, maka

demikian pula yang berlaku pada roh dan hati manusia. Ia tidak
akan hidup sebelum Rasulullah meniupkan ruuh (wahyu) yarLg

disampaikan-Nya kepada beliau.
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Allah [H berfirman:

{ @ =DQ-i {1i ; & -'i A d;\-K+Sli y
"Dia menurunkan para Malaikat membaua walryu dengan perintab-
Nya kepada siapa ydng Dia kehendaki di d.ntdrd hamba-bamba-Nya."
(QS. An-Nahl:2)

Allah \iM juga ber{irman:

( @-r, 8b it46 & -'j,'di dy
*(Dialab) ydng menurunkan walryu dengan perintah-Nya kepada ydng
Dia kebendaki di dntara hamba-hamba-Nya." (QS. Al-Mu'min: 15)

Allah \H pun berfirman:

,Ss; iL)j*; lS.Jiy e,_,7,Kc'e; G(i 4yU54fiy
{ @ 6 :G- biu:t 6 -+oi Si' iti:,

"Ddn demikianlah Kami walryukan bEadarnu (Mubammad) rub (al-

Qur'an) denganperintah Kami. sebelumnya engkau tidaklah mengetabui
apakah Kitab (al-Qur-an) dan apakab irnan itu, tetapi Kami jadikan al-
Qur-an itu cabaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapayang Kami
kehendaki di antara bamba-hamba Kami." (QS. Asy-Syuuraa: 52)

P ada ay at-ayat tersebut, Allah menganalo gikan wahyu-Nya dengan
ruuh (roh) dan cahaya. Darinya pula dipahami bahwa kehidupan
dan cahaya kehidupan itu bergantung pada tiupan Rasul Allah,
baik Malaikat (]ibril AAr) maupun manusia (MuhammadW). Siapa
sqayang memperoleh tiupan kedua utusan Allah ini berarti telah
mendapatkan dua kehidupan: lahir dan batin. Sebaliknya; siapa saja
yang memperoleh tiupan Malaikat, tetapi tidak memperoleh tiupan
Muhammad, maka ia hanya mendapatkan salah satu kehidupan
Iahiriyah saja, namun tidak mendapatkan kehidupan batiniyah.
Allah \ffi berfirman:

iM 6 oai j -l.,,*u- 6j 5 3i:.; fi#ll A i,f6y
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(@'qg @q;4+t-dic
"Ddn apakab orangydng sudah mati lalu Kami hidupkan dan Kami

beri dia cabayayd.ngrnernbuatnya dapat berjalan di tengab-tengab orang

banyak, sdnM, dengan ord.ngyangberada dalam kegelapan, sehingga dia

tidak dapat keluar dari sana?" (QS. Al-An'aamz 122)

Dalam ayat ini, Allah menggandengkan antara cahaya dan

kehidupan bagi orang yang mengikuti kitab-Nya, sebagaimana Dia

menggandengkan arLtara kematian dengan kegelapan bagi orang

yangberpaling dari kitab-Ny". Ibnu'Abbas dan seluruh ahli tafsir

berpendapat:2e "Maksud ayat ini ialah; Dahulu dia merupakan orang

y^ngkafir dan sesat, lalu Kami memberinya petunjuk."

Selain itu, ada beberapa hikmah yangdapat dipetik dari kutipan

firman Allah W: "dan Kami beri di.a cabaya yang membuatnya dapat

berjalan di tengab'tengah orangbanyak" ini, antara lain:

1. Ia berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya,

sedangkan orang-orang lainnya berjalan dalam kegelapan. Dengan

demikian, perumpaatt antara dirinya dan mereka adalah sePerti

kaum y^ngberjalan dalam kegelapan malam sehingga mereka

tersesat tidak tahu jalan. Sedangkaniaberjalan dengan membawa

cahaya yang menerangi jalan sehingga ia dapat melihat lalan;
bahkan ia bisa melihat hal-hal yang perlu diwaspadai di jalan

tersebut.

2. Ia berjalan di tengah orang-orang dengan membawa cahaya,

sehingga orang-orang pun mengambil cahayanya untuk menyinari
jalan mereka, karena mereka memang membutuhkan cahayanya.

3. Ia berjalan pada hari Kiamat kelak dengan membawa cahaya

untuk melewati titian yaflgmenuiu Surga, sementara orang-orang

kafir dan munafik tetap berada dalam kegelapan kemusyrikan dan

kemunafikan.

2e Lihat al-Muhanarul Vajiiz (I/Ml-142), Nazbrnud Durar Nn/252-253), dar. al'Babrul Mubiitb

w/2r3-2r4).
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4. Allah dapat membatasi antara manusia dan hatinya sendiri

Hikmah lainnya yang dapat dipetik dari surat al-Anfal ayat 24
ialah bahwa Allah dapat membatasi antaramanusia dan hatinya, "dd.n

ketabuilab babwa sesungguhnya Allab membatasi antara manusia dan
hatinya."

Penafsiran yang populer mengenai ayat ini ialah: Allah \H
mencegah seorang Mukmin dari kekufuran, mencegah seorang
kafir dari keimanan, mencegah orang yang taat dari kemaksiatan,
serta mencegah para pelaku kemaksiatan dari ketaatan. Pendapat
ini dikemukakan oleh Ibnu'Abbas dan mayoritas ahli tafsir.3o

Pendapat yang lain menyatakan bahwa maksud ayatitlr adalah
Allah sangat dekat dengan hati manusia, sehingga tidak ada sesuatu
pun yang tersembunyi dari-Nya. Sebab, Dia berada di antara diri
setiap orang dan hatinya. Pendapat ini dinyatakan oleh a1-'\tr7ahidi,31

berdasarkan riwayat dari Qatadah.

Penafsirar. yang terakhir sepertinya lebih relevan dengan
redaksi ayat, mengingat bahwa pangkal kemauan untuk memenuhi
panggilan Allah dan Rasulullah adalah hati. Oleh karena itu,
memenuhi panggilan-Nya tidak akan berarti apa-apa, jika hanya
dijalankan oleh tubuh tanpa disertai kehendak hati. Dan, karena
Allah berada di antara hamba dan hatinya, maka Dia mengetahui
secara pasti apakah hati seseorang telah memenuhi panggilan-Nya,
ataukah sebaliknya?

Penafsiran yang pertama (pendapat Ibnu 'Abbas dan mayoritas
ilmu tafsir) juga memiliki relevansi dengan redaksi ayat ini, yaitu:
'Jika kalian merasa berat hati dan lamban dalam memenuhi panggilan
Allah, maka besar kemungkinan Dia membatasi antara diri dan hati
kalian. Setelah itu, kalian tidak dapat lagi memenuhi seruan-Nya.
Demikian hukuman Allah terhadap karena kalian tidak memenuhi
seruan itu setelah yanghaq jelas d^i ny^t^bagi kalian."

30 Lihat ad-Durrul Mantsuur @ / 45).
rr Saya belum menemukan penafsiran ini dalam kitab at-Tafsiirul tZasiithkaryabeliau 4W".
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Dengan penafsiran demikian, ayat ini semakna dengan firman
Allah tH :

{ @;i dX -elig;-i K {rlx "tr''21 #i Y
"Dd.n Kami memalingkan hati dan penglibatan mereka seperti pertd.rna

hali mereka tid,ak beriman kepadanya (al-Qur'an)." (QS. Al-An'aam: 1 10)

Begitu pula, firman Allah W :

{@&#'1i{sr}5(5*
"Maka ketika mereka berpaling (dari kebenaran), Allab memalingkan

hati merekz." (QS. Ash-Shaff: 5)

Dan, firman Allah \H :

{ @ "k --l;"L4 q\ilA\}'aa }
"Tetapi mereka tidah, beriman (j"So) kepada d.Pa. yd.ng telah rnereka

dustakan sebelumnya." (QS. Al-A'raaf: 101)

Di dalam ayat 24 ini juga terdapat peringatan bagi seseorang

agar tidak mengabaikan panggilan Allah dan Rasul-Nya dengan

hati, meskipun ia telah memenuhi panggilan itu dengan anggota

badannya.

5. Antara syari'at dan takdir

Hikmah lainnya yang bisa kita dapatkan dari ayat 24 ini ialah

bahwa Allah menyandingkan 
^ntara 

syari'at dan takdir. Syari'at
beserta perintah untuk melaksanakannya diungkapkan dengan

perintah untuk memenuhi seruan-Nya. Sedangkan takdir beserta

keimanan kepadanya (diungkapkan dengan peringatan bahwa Allah
bisa membatasi antaraseseorang dan hatinya sendiri).

Dengan begitu, konteks ayat tersebut sama sePerti firman-Nya:

{ @ 6ifr t' x :a ;3 i Y5't6r;@'€r.S &';1 A-Y
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"(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang Tnengbendaki menempuh jalan

ydng lurus. Dan kamu tidah dapat menghendaki (menempuh jalan
itu) kecuali apabila dikehendaki Allab, Rabb seluruh alam." (QS. At-
Takwiir: 28-29)

Begitu pula, firman Allah t99 :

{@
"Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran
darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya (al-Qur'
an) kecuali (jika) Allah menghendakinya." (QS. Al-Muddatstsir: 55-56)

Vallaabu a'lam,

",;;t x;. 6 Jy;;lx.Y:@ :;Hs i6 *y

.orfoo.
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Hikmah Dari Surat Al-Furqan Ayat 55

: .."". " .*;'-r;"'J "*i

ti"j*#- {@ W4$ti}YJi('?:$ !'.'iiffi- {@W4$ti}Yri'ogb[.".'
it {

i i oOrang-orang kafi.r adalab penolong (syaitan untuk

it berbuatdurbaka)terhadap Rabbnya."

f t,-,, (QS. Al-Furqaan: 55)
I ' i '''."

. i;;"r"'\: +
i ;, ""i'il,;'i !i r.q:.

1 Penafsfuan ayat

Firman Allah tersebut merupakan salah satu Pernyataat al-Qur-an

yangpaling halus dan paling mulia maknanya. Secara implisit ayat LnL

menunjukkan bahwasanya orang Mukmin senantiasa bersama Allah
dalam melawan diri, hawa nafsunya dan syaitannya, mauPun musuh

Rabbnya (orang-orang kafir). Inilah maksud bahwa mereka termasuk

ke dalam golongan Al1ah,32 tentara-Nya dan kekasih-Nya.

Orang Mukmin selalu bersama Allah ketika menghadapi musuh-

Nya yang berada di dalam ataupun di luar dirinya. Ia memerangi orang-

orang yangdurhaka itu, memusuhi dan membenci mereka, tidak lain

32 Sebagaimana firman Lllah: "Allab ri.dba terbadap mereka dan mereha pr,n nTerdsd puas.terhadap

@m[aban rahmat)-Nya. Merehalab golongan Allah. Ingatlab, sesungguhrrya golongan Allah itulab
yang beruntung." (QS, Al-Muj adilafu 22)
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karena Allah. Ia tak ubahnya pasukan khusus raja yang senantiasa

bersamanya dalam memerangi musuh-musuhnya. Sedangkan orang-

orang yangjauh dari sang raja, mereka tidak melakukan hal itu
bahkan tidak peduli sama sekali terhadapnya.

Sementara oraflg kafir, ia selalu bersama syaitannya, dirinya
dan hawa nafsunya dalam melakukan kedurhakaan terhadap
Rabbnya.

Pernyataan ulama Salaf berkenaan dengan penafsiran ayat di atas

terfokus pada hal berikut:33

Ibnu Abi Hatim menyebutkan satu riwayat dari'Atha' bin
Dinar, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Maksudnya, mereka mem-

bantu syaitan untuk memerangi Rabbnya dengan permusuhan dan

kemusyrikan."

Al-Laits meriwayatkan dari Mujahid, ia menjelaskan: "Mereka
membela dan menolong syaitan dalam bermaksiat kepada Allah."

Zaidbin Aslam berkata: "Kata 4W> bermakna sama dengan

kata\i)\ra, yaitu penolong. Artinya, orang-orang kafir itu menolong
musuh Allah untuk berbuat maksiat kepada-Nya dan untuk
menyekutukan-Nya. Dengan begitu, ia bergabung bersama musuh dan

turut membantunya dalam melakukan segala sesuatu yangdimurkai
Rabbnya."

2. Kebersamaan Allah dengan hamba-Nya yang Mukmin

Kebersamaan khusus yang terjadi antaraseorang Mukmin dengan

Rabb dan Ilahnya, juga terjadi 
^ntara 

orang kafir dan fasik dengan

syaitan, dirinya sendiri, hawa nafsu dan sesembahannya.

Karena itu, Allah mengaurali ayat di atas dengan firman-Nya:

{ @ '&A{;'#-{Yrai *,;' ui'u+i*
3r Lihat Tafsiir atb-Tbabari $W2G27) dan ad.-Durnil Mantsuur ffl/267).
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"DAn mereka menyembab selain Allab d.pdyd.ngtiddk memberi manfaat

kepada mereka dan tidak (pula) mmdatangkan bmcana kepada rnerekd.."

(QS. Al-Furqaan:55)

Penyembahan (ibadah) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah

pembelaan, kecintaan, dan ridha terhadap sembahan mereka; dan itu
menunjukkan adanya kebersamaan khusus arLtare mereka dengan

sesembahan tersebut. Hal ini mereka ekspresikan dengan membantu

musuh-musuh Allah untuk memusuhi dan mengingkari serta berbuat

sesuatu y ang dibenci-Nya.

Berbeda dengan wali (penolong) Allah yangsesungguhnya. orang
tersebut selalu bersama Allah untuk menundukkan diri sendiri,

mengalahkan syaitan dan hawa nafsunya.

Makna yarLgtelah diuraikan ini merupakan salah satu khazanah

kekayaan al-Qur-an t laing akan diraih oleh siapa saja yang dapat

memahami dan mengetahuinya. Hanya kepada Allahlah kita
memohon petunjuk.

.oofro.
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Antara Yang Mendapat Petunjuk
Dan Yang Tersesat

"Ddn demikianlah Kami terangkan dyat-aydt al-Qur-an,
(agar terlihat jelas jalan orang-ordngydng sbalih)

dan agar terlibat jelas (pula) jalan orctng-ord.ngyd.ng berdosa."

(QS. Al-An'aam: 55)

e-'iSX 6;U ):r'uJill e.gr{ty
{ @ J; Y -;i}''*r':Ai ;s & e;

"Da.n barang siapa rnenentd.ng Rasul (Mubammad)

setelab jelas hebenaran baginya, dan ntengikuti jalan
ydng bukan jalan orang-ora.ng mukmin, Kami biarkan

dia dalam kesesatan ydng telab dilahukannya itu."
(QS. An-Nisaa': 115)

-+!-
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l. Allah telah menielaskan semuanya

Allah \1g telah menielaskanialan orang-orang Mukmin dan ialan
orang-orang yant suka berbuat dosa. Allah juga telah menerangkan

perbuatan dan akibatyarlgakan diterima oleh masing-masing mereka.

Bahkan Allah juga sudah menerangkan siapa saja kawan masing-masing

kelompok, serta bagaimana penghinaan-Nya terhadap kelompok
yangsatu dan pertolongan-Nya kepada kelompok yang lain, dan

-.rgrp, Dia menolong kelompok tersebut. Semua itu dijelaskan di
dalam kitab-Nya secara terperinci.

2, Penielasan mengenai dua falan yang berlawanan

Allah \gg telah menjelaskan kedua jalan ini dengan gamblang di

dalam Kitab-Nya. Dia tbi menyrngkap dan menjelaskan kedua jalan

tersebut dengan sejelas-jelasnya, hingga keduanya dapat terlihat oleh

mata hati, sejelas mata kepala melihat sinar dalam kegelapan.

Orang-or ang yang mengenal Allah, Kitab dan agama-Nya
mengetahui secara pasti mana jalan orang-orang Mukmin dan marLa

jalan orang-orangyang suka berbuat dosa. Sehingga, jelaslah bagi

mereka perbedaan kedua jalan itu, sebagaimana ielas bagi seorang

musafir mana jalan yang mengantarkannya ke tujuan dan mana

yangmengantarkannya kepada kebinasaan. Mereka adalah makhluk
Allah yarLgpaling mengetahui, paling bermanfaat bagi orang lain,

dan paling suka menasihati sesama agar berbuat kebaikan. Mereka

adalah orang-orang yang memberikan petunjuk menuju jalan yang

benar.

3. Keutamaan para Sahabat

Dengan kemampuan membedakan kedua jalan itulah, para Sahabat

Nabi ffi menyandang keutamaan melebihi keutamaan generasi yang

Iahir setelah mereka. Ketetapan ini terus berlaku hingga hari Kiamat.

Pada mulanya, Sahabat-Sahabat Nabi ffi tumbuh di atas ialan
kesesatan, kekufuran, kemusyrikan dan berbagai ialan lainnya yang

mengantarkan kepada kebinasaan. Mereka mengetahui kesesatan
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Kehidup an y ang h akiki dan

h ermanfaat hary a akan diraih hamb a

ilmgan memenuhi seruan Allah dan

Rasulffya secaro lahir dan b atin.

Siap a s aj a y ang tidak memenuhi

s auafl itu, suungguhny a ia telah

b a a da d al am lcemati an m eskip un

secara fuik ia hidup di mata manusi*

sempurna, dari kemusyrikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju
pengetahuan, dari penyimpangan menuju hidayah, dari kazhaliman
menuju keadilan, serta dari kebingungan dan kebutaan menuju
pedoman dan kejelasan hidup.

Orang-orang pilihan ini mengetahui betapa besar keutamaan
yang telah mereka raih dan betapa hina kehidupan mereka dahulu.
Demikianlah memang. Sesuatu itu akan tampak beda dengan
munculnya sesuatu yang menjadi lawannya Dengan pengetahuan
tersebut, keinginan dan kecintaan para Sahabat terhadap Islam yarrg
telah mereka raih pun semakin bertambah. Seiring dengan itu, semakin
bertambah pula kebencian mereka terhadap kekufuran yangtelah
mereka tinggalkan.

Para S ahab at Nabi M, adalah o ran g-ora rlg y angp alin g cinta kep ada

tauhid, iman dan Islam. Mereka sangat mengenal jalan yarlg harus
ditempuh. Di samping itu, mereka sangat benci terhadap segala hal
yangbertentangan dengan semua itu.

4. Jalan orang-orang berdosa dan ialan orang-orang beriman

Adapun orang-orang yang hidup setelah periode Sahabat, sebagian

dari mereka memang lahir dan dibesarkan dalam Islam, tapi sayangnya
tidak mengetahui secara detail hal-hal yangberlawanan dengan Islam.
Akibatnya, mereka mengalami kerancuan dalam membedakan jalan
orang-orang Mukmin dan jalan orang-orang fasik. Kerancuan seperti
itu akan terjadi apabila pengetahuan seseorang terhadap kedua jalan

jalanyang mereka lalui secara
pasti. Kemudian, diutuslah
Rasulullah kepada mereka untuk
mengeluarkan mereka dari jalan
kegelapan menuju petunjuk dan
jalan Allah yang lurus.

Akhirny a, para Sahabat
pun keluar dari kegelapan yang
pekat menuju cahaya yang
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tersebut, atau salah satunya, lemah. Hal ini sebagaimana dikatakan

'lJmar bin al-Khaththab: "Simpul-simpul ikatan Islam akan terlepas

satu demi satu, apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak
mengenal hakikat Jahiliyyah. "

Ungkapan tersebut merupakan salah satu bukti kesempurnaan

ilmu yang dimiliki 'I-Jmar gF, . Pasalnya, apabila seseorang tidak
tahu hakikat dan hukumJahiliyah-yaitu segala hal yang berlawanan

dengan apa yang dibawa oleh Nabi ffi-maka ia termasuk orang-

orang Jahiliyah. Sebab, ketidaktahuan itu disamakan dengan

kebodohan. Dan, kebodohan terhadap segala sesuatu yang ber-

lawanan dengan petunjuk Rasulullah M, dikategorikan ke dalam
jahiliyah.

Dengan kata lain, siapa Pun yang tidak mengenal dan tidak
mengetahui jalan orang-orang berdosa dengan pasti maka ia berpotensi

keliru, dan mengira sebagian jalan mereka sebagai jalan orang-orang

Mukmin.3a

Kenyataannya di tengah-tengah umat Islam, banyak dijumpai
hal-hal yalg kesemuanya merupakan jalan orang-orang berdosa,

baik dalam bidang'aqidah, ilmu, mauPun amal perbuatan. Semua

itu disusupkan ke dalam Islam oleh orangyang tidak mengetahui

bahwa jalan tersebut adalah jalan orang-orang berdosa. Tak hanya

menyusupkan, bahkan ia juga mengajak kaum muslimin kepada
jalan tersebut, lantas ia mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan

dengannya. Akibatnya, ia menghalalkan sebagian yang diharamkan
Allah dan Rasul-Nya; sebagaimana terjadi pada kebanyakan Ahlul
Bid'ah, seperti golongan Jahmiyyah, Qadariyyah, Khawarij, dan

Syi'ah Rafidhah. Mereka berbuat bid'ah dan mengajak masyarakat

melakuk annya, serta mengkafirkan orang-orang Islam yang
menentangrlya.

ra Maka itu, seorang Mukmin harus menunjukkan perbedaan dalam manhaj, 'aqidah, cara beribadah,

akhlak, n"rp.rri penampilan lahir dan batin mereka; aly )4{r.yang.ditempuhnya.tidak
terkontaminaii oleh orang-oran1yangtersesat. Sebab, apabila jalan itu ter\ontaminasi niscaya

kebenaran dan kesesatan a-kan minjadirancu, dan arah hidupnya semakin tidak menentu'
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5. Empat golongan manusia

Terkait tema bahasan kita kali ini, manusia dapat diklasifikasikan
menjadi empat golongan, yaitt sebagai berikut.

Pertama: Orang-orung yang mengetahui jalan orang-orang
Mukmin dan jalan orang-orang berdosa dengan terperinci, baik secara

teori maupun praktik. Mereka adalah makhluk AIIah yartg paling
berilmu.

Kedua: Orang-orang yangtidak mengetahui jalan orang-orang
Mukmin dan jalan orang-orang berdosa, seperti halnya binatang.
Mereka memiliki kecenderungan untuk mengikuti jalan orang-orang

yangberdosa itu.

Ketiga: Orang-orang yang berusaha keras mengenal ialan orang-

orang Mukmin, namun tidak memfokuskan diri untuk mengenali
jalan y angberlawanan den gannya. Mereka sekadar mengetahui j alan

yang berlawanan itu secara global, dengan tujuan menyelisihinya
saja. Mereka juga mengetahui bathilnya segala hal yang berlawanan
dengan jalan orang-orang Mukmin, sekalipun ia tidak mendalami
semua itu secara detail. Bahkan, apabila mendengar sesuatu yang
berlawanan dengan jalan orang-orang beriman, ia segera memalingkan
pendenga rannya; tetapi enggan berupaya untuk memahami dan
meneliti letak kebathilan hal tersebut.

Orang yang demikian sama seperti orang yang selamat dari
keinginan syahwatnya sehingga keinginan itu tidak lagi tebersit di
dalam hatinya, bahkan nafsunya tidak memerintahkannya untuk
berbuat zhalim. Berbeda dengan kelompok pertama; karena pada

dasarnya mereka menyadari kuatnya hawa nafsu dan kecenderungan

hati mereka kepadanya,hanyasaja mereka terus beriuang untuk dapat

meninggalkannya karena Allah.

Salah seorang pernah menulis surat kepada Khalifah 'Umar bin
al-Khaththab, untuk bertanyatentang dua tipe manusia tadi, manakah

yang lebih utama: apakah seseorang yang di dalam hatinya belum
pernah terbetik dan belum pernah tersirat hal yang berbau syahwat;
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ataukah seseorang yang hatinya pernah dirayu syahwat, tetapi ia

meninggalkannya karena Allah? Maka'IJmar pun menulis jawaban

surat itu dan menyatakan bahwa orang yanghatinya menginginkan
kemaksiatan, tapi ia meninggalkannya karena Allah, adalah lebih
baik; sebagaimana firman-Nya:

{ @ ry' fY' i;r;1 A Ufu'r;ii {1i'b;J'u$(,!4. iY
"rnerekd. itulah ordng-ordngydng telab diuji hatinya oleb Allab untuk
bertakua. Mereka akan memperoleh drnPundn dan pabala ydng besdr."

(QS. Al-Hujuraat: 3)

Demikian pula dengan orang yangmengenal bid'ah, kemusyrikan,

kebathilan dan berba gai ialan y ang dapat mengantarkannya kepada

keburukan; lalu ia membencinya, mewaspadainyadan mengingatkan

orang lain agar waspada terhadapnya, menyelamatkan diri darinya,

serta tidak membiarkan semua itu merusak keimanannya dan

menimbulkan syubhat atau keraguan dalam dirinya. Bahkan, dengan

mengenali semua itu ia semakin mengetahui dan mencintai perkara

y^nghaq, juga semakin membenci dan menjauhi kebathilan. Orang
seperti ini lebih utama daripada orang yangsama sekali tidak pernah

terbersit di dalam hati dan pikirannya keinginan untuk melakukan
kebathilan. Sebab, setiap kali perkara bid'ah, kemusyrikan, dan

kebathilan tebersit di dalam hatinya dan terbayangkan olehnya;
maka ia semakin cinta kepada kebenaran, semakin mengenal kadar

kebenaran itu, dan semakin senang dengan kebenaran itu. Dengan

demikian, keimanannya kepada Allah semakin bertambah pula.

Begitu pula dengan seseorang yang terlintas di dalam pikirannya
keinginan untuk berbuat maksiat dan memPerturutkan hawa nafsu,

namun setiap kali hawa nafsu itu tebersit di dalam hatinya, ia justru

membencinya dan melakukan sesuatu yangberlawanan dengan hawa

nafsunya, sehingga semakin bertambahlah rasa cinta, kebutuhan
dan keinginannya terhadap sesuatu yang berlawanan dengan hawa

nafsunya itu.
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Allah ffi menguji hamba-Nya yang Mukmin dengan keinginan
untuk memperturutkan syahwat dan kecenderungan untuk melakukan
kemaksiatan. Tujuar^nya untuk mengantarkan orang itu kepada
sesuatu yang lebih utama, lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih
abadi baginya. Tujuan lainnya ialah agar ia semakin berjuang dan
berupaya untuk meninggalkan keburukan tersebut karena Allah,
hingga perjuangan itu mengantarkannya kepada al-Mahbuubul A'laa
(Kekasih Tertinggi).

Karena itulah, setiap kali hawa nafsu memaksa orang y^ng
beriman untuk melakukan keinginan-keinginan syahwatnya-seiring
dengan kuatnya dorongan syahwat-maka ia pun segera mengarahkan
kerinduan, keinginan, dan kecintaannya kepada sesuatu yang lebih
tinggi dan abadi daripada semua syahwat itu. Tuntutannya kepada
sesuatu yanglebih baik itu semakin kuat, dan tekad untuk meraihnya
pun semakin bulat.

Berbeda dengan jiway^ngbeku dan tidak memiliki semua motivasi
itu. Meskipun jiwanyajugamencari sesuatu yanglebih tinggi, namun
pencariannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan pencarian
orang yang mengekang hawa nafsunya dan memiliki tekad yang
bulat. Bukankah orang yang menuju kekasihnya dengan berjalan di
atas bara api dan duri adalah lebih agung daripada orang yangmenuju
kekasihnya dengan menungggang unta? Dengan kata lain, orang yang
mengutamakan kekasihnya dengan cara mengekang hawa nafsunya
tidaklah sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya tanpa
memalingkan hawa nafsunya kepada hal yang lain.

Jadi, ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya itu
mungkin saja akan menjadi penghalang antara dirinya dengan-Nya,
atau justru akan mengantarkannya kepada keridhaan, kedekatan dan
kemuliaan-Ny..

Keempat: Orang-orang yang mengenal jalan keburukan, bid'ah,
dan kekufuran secara terperinci, namun mengenal jalan orang-orang
beriman hanya secara global. Kondisi sepefti ini banyak dialami oleh
mereka yang lebih perhatian kepada ucapan umat-umat terdahulu,
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termasuk ucapan para Ahlul Bid'ah. Mereka mengetahui ucapan-
ucapan tersebut secara terperinci, namun mereka hanya mengetahui
petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah ffi secara garis besarnya saja;

meskipun memang ada beberapa bagian dari syari'atyangdiketahuinya
secara terperinci. Hal ini dapat diketahui dengan jelas oleh siapa saja

y ang mendalami kitab-kitab mereka.

Demikian pula dengan orang yar,g mengenal jalan-jalan
keburukan, kezhaliman dan kerusakan secara terperinci, bahkan
sudah menjalaninya. Apabila ia telah bertaubat dan kembali ke jalan
y arLgbenar, maka pengetahu anny a tentan g jalan o rang-oran g Mukmin
masih tergolong pemahaman global dan tidak terperinci, tidak seperti
pengetahuan orang yang menghabiskan umurnya untuk menyusuri
dan menempuh jalankebaikan itu.

Kesimpulannya, Allah EH senang apabila jalan musuh-musuh-
Nya dapat dikenali, agar dapat dijauhi dan dibenci. Demikian pula,
Allah juga senang apabila jalan para kekasih-Nya dikenali, agar dapat
dicintai dan ditempuh. Pengetahuan akan keduajalanini mengandung
manfaat dan rahasia yanghanyadiketahui oleh Allah. Setidaknya,
ia berupa pengetahuan tentang keumuman rububiyyah dan hikmah
Allah, juga tentang kesempurnaan asma dan sifat-Nya, serta.segala hal
y angterkait dengan asma dan sifat-N y a, dan pen garuh-pengaruh y ang
ditimbulkannya. Semua itu merupakan bukti terbesar atas adanya
rububiyyah, mulkiyyab dan ulubiyyab Allah. Selain sebagai bukti
akan adanya cinta dan kebencian Allah, juga pahala dan siksa-Nyr.
lVallaahu a'lam.

6. Antara kekasih Allah dan musuh-Nya

Orang-orang yangmempunyai keperluan tentu akan bersimpuh
di pintu rajanya dan memohon agar keinginannya dikabulkan.
Biasanya, seorang raja dikelilingi oleh orang-orang kesayangan y^ng
mencintai raja tersebut. Orang-orang kesayangan tersebut merupakan
orang-orang yang menjadikan sang raja sebagai tumpuanharapannya.
Mereka adalah orang-orang yang menemaninya sekaligus menjadi
kepercayaannya.
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Apabila sang raja ingin mengabulkan hajat salah seorang rakyat-
nya (yang taat), ia memperkenankan orang kesayanganrlya untuk
memberikan penilaian positifnya terhadap si pemohon, sebagai
bentuk kasih sayang raja kepada si pemohon dan penghormatannya
bagi orang kesayanga nnya tersebut.

Adapun para pemohon lainnya (yrrg suka membangkang), ia
akan diusir dari pintu kerajaan dan dicambuk dengan cemeti (agar
tidak mendekat, apalagi memohon pertolongan kepadanya).

..ofo..
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Penilaian Hamba
Manfaat Dan

,i#d' #rrxlc{Wig*
.ii HT';,({'$53dtF,

Terhadap
Mudharat

::{

.l /:i *
:: i \ @ a;tz I ;3fr5 &x'ts "&'r X W iLi 6 6,

"Diuajibkan dtds hamu berperang padabal itu
tidak mmyenangkan bagimu. Tetapi boleb jadi

kamu tidak menymangi sesil.atu., padahal itu baik bagimu,
$

{

t
xdan boleh jadi kamu menyukai sesu.d.ttt, padabal itu

tidak baik bagimu. Allab mengetahtui, sed,ang kamu tidak mengetabui.;,

(QS. Al-Baqarah:216)

sJ.\;fs 8T;lifff "$$
{@6"#Wxx|',fr;

"Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

karena boleb jadi kamu tidak menyukai sesua,tlt, padahal

Allah mmjadikan kebaikan yang banyak padanya."

:i

I

lot 
al Ni1a': tts) 

.

.i
..." -: 'l- -,
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1. Persepsi hamba bukanlah tolak ukur

Ayat pertama berbicara tentang jihad yarLg merupakan puncak
dorongan amarah (karena Allah), sedangkan ayat kedua berbicara
tentang pernikah an yang merupakan puncak dorongan hasrat
biologis.

Pada umumnya, seorang hamba tidak suka menghadapi jihad fisik
karena ia takut dirinya akan dicelakai oleh musuhnya. Padahal, jihad
yarLgtidak disukainya itu adalah lebih baik bagi dirinya di dunia dan
akhirat. Sebaliknya, ia lebih menyukai berdamai dengan musuh dan
tidak berjihad melawan mereka. Padahal, yarlg demikian itu buruk
bagi dirinya di dunia maupun di akhirat.

Demikian pula, terkadang seorang suami tidak suka kepada
isterinya karena salah satu sifatnya sehinggaia pun memutuskan
untuk menceraik anny a. Padahal, mempertahankan rumah taflggany a
bersama isterinya adalah jauh lebih baik bagi dirinya, hanya saja

ia tidak mengetahui hakikat ini. Terkadang pula, seorang suami
suka kepada isterinya karena salah satu sifatnya sehingga ia pun
memutuskan untuk tetap berumah tangga dengannya. Padahal,
jika ia tetap bertahan dengan isterinya itu, maka keburukan yang
menyertainya justru jauh lebih banyak, hanyasaja ia tidak mengetahui
hakikat tersebut.

Manusia, sebagaima na yarLgdifirmankan oleh Penciptanya sendiri,
adalah makhluk yang zhalum (banyak berbuat aniaya) dan jahuul
(banyak ketidaktahuannya).35 Maka dari itu, tidak sepantasnya ia
menjadikan perasaan "suka" atau "tidak suka", "cinta" atau "benci",
sebagai standar dalam menetapkan bahwa sesuatu bermanfaat atau
berbahaya. Akan tetapi, y^ngmenjadi standar dalam menetapkan hal
itu adalah perintah dan larangan Allah bagi dirinya.

Dengan demikian, sesuatu yarlg paling bermanfaat bagi dirinya
secara mutlak adalah mentaati Rabbnya, baik secara lahir maupun
batin. Sedangkan sesuatu y^ng paling berbahaya bagi dirinya adalah

It Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Ahzaab ayat72.
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berbuat maksiat kepada Rabbnya, baik secara lahir maupun batin.
Apabila seorang hamba mentaati dan mengabdi kepada-Nya
dengan ikhlas, maka segala hal yang dibencinya akan berbuah
kebaikan. Sebaliknya, apabila dia tidak mentaati dan mengabdi
kepada Rabbnya, maka segala yang disenanginya akan berbuah
keburukan.

Jadi, siapa pun yang mengenal Rabbnya dengan benar, mengerti
seluruh asma dan sifat-Nya, pasti akan mengetahui dengan seyakin-

yakinnya bahwa segala musibah dan cobaan yang tidak disukainya
mengandung banyak maslahat dan manf aat yang tidak terpikirkan
olehnya. Bahkan, terkadang kemaslahatan yang diperoleh hamba di
dalam sesuatu yangdibencinya jauh lebih besar daripada kemaslahatan

y 
^ngterkandung 

di dalam sesuatu yang disukainya.

2. Memetik hikmah di balik setiap kesudahan

Kemaslah atan jiwa umumnya terdapat pada segala hal yang
dibencinya, sebagaimana kemudharatan dan sebab-sebab kehancuran
jiwa biasanya terkandung pada segal a hal yang dicintainya.

Perhatikanlah seorang tukang kebun berpengalaman yang
menanam tumbuhan di kebunrtya.Ia memellhara dan merawat
tanaman itu dalam jangka waktu tertentu. Disiram dan dipeliharanya
tanaman tersebut hingga tumbuh besar. Akar-akar pohon yang
berbelit dipisahkan; dahan-dahannya pun dipotong, karena ia tahu
betul bahwa tanaman yangtidak dirawat tidak akan menghasilkan
buah yangbagus dan rasa yaflgnikmat.

Kemudian, tanaman itu disuntik dengan vitamin atav zat nabati
yangdiambil dari pohon berbuah unggul. Ketika zatitlrsudah menyatu
hingga buah pun dihasilkan, si tukang kebun merapikan pohon itu
kembali dan memotong dahan-dahan rapuh yangdapat melemahkan
kekuatan nya. Ia menyakiti pohon itu ketika memotong bagian
dahannya dengan alat dari besi, tidak lain demi kemaslahatan dan
kesempurnaan pohon itu sendiri, yakni agar buah yangdihasilkannya
layak disuguhkan di meja para raja.
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Dibiarkan begitu saja pohon itu menyerap sendiri minuman
dari dalam tanah pada setiap waktu oleh si tukang kebun. Bahkan,
sesekali waktu dibuatnya pohon itu dahaga, lalu disiramnya pada
waktu yang lain. Sebab, ia tahu bahwa tidak boleh ada air yang
menggenanginya terus-menerus, sekalipun hal itu dapat membuat
pohon tersebut berdaun lebat dan cepat tumbuh. Ia pun sengaja
membuang sebagian dedaunan rindang yang menghiasinya, karena
daun-daun itu dapat menghambat kematangan dan kesempurnaan
buah yang dihasilkannya-seperti halnya perawatan pohon anggur
danyang sejenisnya.

Si tukang kebun itu rela memotong bagian-bagian tumbuhan itu
dengan alat yang terbuat dari besi, yakni membuang banyak daun
dan ranting penghiasnya yang mengganggu pertumbuhan. Hal itu
dilakukannya demi kemaslahatan buah itu sendiri. Seandainya pohon
itu mempunyai naluri dan insting sepefti binatang, niscaya ia akan
mengira bahwa perlakuan yalgdemikian hanyaakan mencelakai dan
membahayakan dirinya. Padahal, perbuatan tersebut dilakukan demi
kemaslahatannya.

Seperti itu pula perlakuan seorang ayah yang mengasihi anak
kandungny a danmengerti benar akan kemaslahatan anaknya tersebut.

Jika si ayah mengetahui bahwa kemaslahatan anaknyahanya bisa
diraih dengan cara hij amah, yaitu mengeluarkan darah kotor y ang ada
pada tubuhnya, maka ia pasti akan rela mengiris kulit anaknya dan
membuka jalan darahnya agar mengalir keluar, meskipun anak itu
akan merasa kesakitan.

Begitu jrg*, jika si ayah melihat bahwa sebagian anggota tubuh
anaknya harus diamputasi demi kesembuhannya, niscaya ia akan
memotong bagian tubuh tersebut. Semua itu ia lakukan karena kasih
sayarLgnya kepada si buah hati.

Apabila si ayah mengetahui bahwa kemaslahatan anaknyahanya
dapat dicapai dengan cara tidak memberikannya sesuatu, maka ia
tentu tidak akan memberikalnya dan tidak akan memanjakannya.
Sebab, ia mengetahui bahwa pemberian kepada anak itu adalah
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penyebab utama yang akan mengantarkannya pada kerusakan dan

kebinasaan. Karena itu, ia pun seringkali menolak keinginan anaknya

demi kemaslahatan puteranya, bukan karena kikir terhadapnya.

Allah Mahabijaksana di antara y^rLg bijaksana, Mahapengasih
di antara para pengasih, dan Maha Mengetahui di antara yang
mengetahui. Dia lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya daripada
mereka, ayah atau ibu mereka terhadap diri mereka sendiri. Apabila
Allah menimpakan sesuatu yarLgtidak disukai kepada mereka, berarti
pada dasarnya itulah yang terbaik bagi mereka. Hal itu dilakukan-
Nya karena mempertimbangkan yang manfaat bagi mereka, di
samping sebagai bentuk kebaikan dan kelembutan dari-Nya untuk
mereka. Seandainya hamba-hamba-Nya diberikan kebebasan untuk
memilih sendiri jalan hidupnya, niscaya mereka tidak akan sanggup

mewujudkan kemaslahatan bagi diri mereka sendiri, baik kebaikan
dalam hal pengetahuan, kehendak, maupun perbuatan.

Sungguh, Allah mengatur mereka berdasarkan ilmu, hikmah dan

rahmat-Nya, baik mereka suka ataupun tidak terhadap pengaturan-

Nya itu. Hal itu tentu saja disadari oleh orang-orangyang meyakini
kebenaran dsrnd dan sifat-Nyr. Oleh karena itulah, mereka tidak
mencela sedikit pun hukum yang telah ditetapkan-Nya. Namun,
hal itu tidak diketahui oleh orangyang tidak mengenal-Nya, juga

tidak mengenal dsrna dan sifat-Nyr. Oleh karena itulah, mereka
menyangsikan pengaturan-Nya, mencela kebijaksanaan-Nya dan

tidak mau tunduk terhadap ketetapan hukum-Ny.. Mereka menolak
hukum-hukum Allah berdasarkan logika mereka yangrusak, pendapat

mereka yang bathil, dan cara mereka yar,g keliru. Tak heran bila
mereka tidak bisa mengenal Rabb mereka dan tidak dapat meraih
kemaslahatan diri mereka. Semoga Allah melimpahkan taufik kepada

kita semua.

Apabila seorang hamba mampu mengenal Allah beserta asma dan

sifat-Nya, maka kehidupannyadidunia ini akan menjadi tenteram. Ia

akan merasakan kenikmatarl y^rtg tidak dapat dibandingkan kecuali
dengan kenikmatan Surga di akhirat kelak. Sebab, ia selalu ridha
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kepada Rabbnya, sedangkan keridhaan merupakan Surga duniwi dan
tempat peristirahatan bagi orang-orang yang mengenal Allah. Ia akan
menerima dengan lapang dada semua ketentuan takdir Allah yang
berlaku untuknya t fang sejatinya merupakan pilihan Allah untuk
dirinya. Ia juga akan menerima hukum-hukum agama dengan perasaan

lapang. Inilah makna meridhai Allah sebagai Rabb, Islam sebagai

agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Orang yangtidak mempunyai
keridhaan seperti ini belum dapat dikatakan telah mencicipi manisnya
iman.

Perolehan keridhaan semacam ini bergantung pada tingkat
pengetahuan seseorang tentang keadilan, hikmah, rahmat dan kebaikan
pilihan Allah untuk dirinya. Semakin bertambah pengetahuannya
mengenai semua itu, semakin ridha pula ia kepada-Nya. Alasannya,
karena ia akan menyadari bahwa takdir Allah \H yang berlaku bagi
semua hamba-Nya itu berkisar di antara keadilan, kemaslahatan,
hikmah dan rahmat-Nya; tak sedikit pun melenceng dari kisaran
tersebut.

Penjelasan di atas sebagaimana sabda Rasulullah ffi di dalam
sebuah do'a yang sangat populer, dengan lafazhhaditsnya: "Tidak ada

suatu kesusahan atau kesedihan yang menimpa seorang hamba, lalu ia
mengucapkan do'a:

'a11,-'gcv,Ui t*\3,a';i G\,a,+iL G\,a'':L Ur dt1 ll
g_'^Ali 3i,&)-* -{. *",a'ji r\ ,HGnUi,!3urs e-ib
ii,a''b.rf:r ,-5U\ )i,a;b Jr\Li

K 6fi 5,, +\5;i),u--;;i*3,&;b rI'),Uv €;3\9\ J14r

'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki-
Mu, anak hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku berada di tangan-Mu,
hukum-Mu berlaku atasku, takdir (ketentuan)-Mu adil bagiku. Aku
memohon kepada-Mu dengan setiap nama yangEngkau miliki, yang
dengannya Engkau menamakan diri-Mu sendiri, atilr yang Engkau

'*Ib )i,qq*CI.
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turunkan ia di dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan ia kepada seseorang

dari makhluk-Mu, atauyarLghanya Engkau ketahui sendiri; kiranya
Engkau jadikan a1-Qur-an sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku,
pelipur laraku, serta pengusir kecemasan dan keresahanku,'

melainkan Allah akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya,
lantas Dia akan menggantikan semua itu dengan kegembiraart."
Kemudian, para Sahabat bertanya: "'Wahai Rasulullah, bolehkah
kami mempelajari (menghafal) kalimat-kalimat (do'a) tersebut?"
Beliau menjawab: "Tentu saja, boleh. Siapa sqayangmendengarlya,
seyogyanya mempelajari (menghafal) kalimat-kalimat itu. "36

Bagian dari do'a terseb-ut yangterkait dengan pembahasan di sini
adalah kalimat: t6:6,p i:cll "ketentuan-Mu adil bagiku." Kalimat
ini berkaitan dengan s6gala ketentuan Allah yang ditetapkan bagi
semua hamba-Nya, baik itu berupa hukuman ataupun sakit dan
penyebabnya. Dialah yang menentukan sebab dan akibat semua
kejadian. Dia Mahaadil dalam penentuan takdir ini. Di samping
itu, ketentuan-ketentuan-Nya diberlakukan demi kebaikan seorang
Mukmin; sebagaimana sabda Nabi ffi:

vAit
,q\ ,AS,:AtVof .i; 76 ,yflalrr o,a+ i,rt 6J .tjf ll

((

"Demi Dzat yangjiwaku berada di tangan-Nyr; tidaklah Allah
menentukan suatu takdir bagi seorang Mukmin, melainkan takdir itu
merupakan yang terbaik baginya. Yang demikian itu hanya berlaku
bagi orang Mukmin."37

Hadits shahih. Tahhrij-nya telah diseburkan sebelumnya ftlm. a9).
Riwayat iti-wallaabu a'lam-adalah hadits yang disampaikan berdasarkan maknanya. Ada
beberapa hadirc lain (yang semakna dengannya) namun dengan lafazhlain, yaitu dari riwayat tiga
orang Sahabat, yaitu:(l) hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ahmad $ll/ll7 dan 184),
Abu Ya'la (no. 43i3), dan Ibnu Hibban (no.728) dengan sanad shahih. (2) Hadits Shuhaib yang
diriwayatkan oleh Muslim (ro. 2999) dan perawi lainnya. Dan (3) hadits Sa'ad bin Abi ri(aqqash

yang diriwayatkan oleh Ahmad (no. 173,178,182), ath-Thayalisi dalam al-Musnad $'1m.29),'Abd
bin Humaid (no. 143), al-Bazzar (no. 3116), dan 'Abdur F.azzaqC{l/197) dengan sanad shahih.

36

J7
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Aku pernah bertanya terkait masalah takdir ini kepada guru
kami, Ibnu Taimiyah: "Apakah dosa yang dilakukan hamba termasuk
ke dalam kategori takdir yar,g terbaik bagi hamba?" Beliat 'g$5
menj awab: "Ya, apabila syaratrLya terpenuhi. "

Secara tidak langsung, guru kami itu berpendapat bahwa secara

umum dosa yang menimpa hamba merupakan takdir yangbaik bagi
dirinya. Namun, perkataan "apabila syaratnya terpenuhi" menjelaskan
bahwa dosa tersebut menjadi takdir yangbaik jika disenai dengan hal
positif yang dicintai Allah, seperti taubat, menyesal, tunduk, merasa
hina dan menangis.

.orfro.
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Boleh Jadi Kamu Tidak Menyenangi
Sesuatu, Padahal ltu Baik Bagimu

f*:r t}:-dY**;r$f \" {_ u ".

l|\\*4i b

#* -1L37';'?J"WS3J'-6Y
f e*-rDtt?utPuc,t,-,YtT

i { @ <,A; 7 ;iili &xts'Ff Aqrthi' d

$ 'Tetapi boleh jadi kamu tidak rnenryendngi sesuatu,

padabal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu I
1

menyukai sesutttu., padahal itu tidak baik bagimu. i
Allab mengetabui, sedangkamu tidak mengetabui." 

i
(QS. A1-B aqarahz 216) 

$

Masih tentang Surat al-Baqarah ayat 216. Di dalam ayat ini
terkandung banyak hikmah, rahasia dan kemaslahatan bagi seorang

hamba. Di antaranya adalah: apabila seorang hamba mengetahui
bahwa sesuatu yang dibencinya terkadang justru mendatangkan
sesuatu yarlgdicintai, dan sesuatu yang dicintainya terkadang justru

mendatangkan sesuatu yangdibenci; maka ia tidak akan merasa aman

dari bahaya pada saat dianugerahi kebahagiaan, dan tidak akan putus
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asa untuk memperoleh kebahagiaanketika ditimpa kesulitan. Hamba
itu bersikap demikian karena ia tidak mengetahui kesudahan di balik
semua itu. Dan, hanya Allah yang mengetahuinya, sebagaimana Dia
mengetahui hal-hal lainnya yangtidak diketahui oleh hamba-Nya.

Pengetahuan seorang hamba bahwa sesuatu yang dibenci ter-
kadang mendatangkan sesuatu yangdicintai dan sesuatu yang dicintai
terkadang mendatangkan sesuatu yatgdibenci, menuntutnya untuk
melakukan beberapa hal di bawah ini:

1. Melaksanakan perintah-Nya

Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba
daripadamelaksanakan perintah Allah, meski hal itu terasa berat bagi

dirinya. Sebab, buah dari semua pelaksanaan perintah atau kewajiban
pasti berupa kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, dan kegembiraan.
Kendati jiwa manusia pada dasarnya tidak suka melaksanakan
perintah, namun sebenarnya melaksanakan perintah itu merupakan
kebaikan baginya dan mengandung perkara yang sangat bermanfaat
bagi kehidupannya.

Begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang lebih membahayakan
seorang hamba daripada melanggar larangan Allah, meski inilah
yangdisenangi dan disukai hawa nafsunya. Sebab, akibat dari semua

pelanggaran adalah kepedihan, kesedihan, keburukan dan musibah.
Sementara akal sehat menuntut kesabaran dalam menghadapi sedikit
penderitaan, demi memperoleh kenikm 

^tan 
yarLg besar dan kebaikan

yang melimpah. Akal pun menganjurkan untuk menjauhi sedikit
kenikmatan, demi menghindari penderitaan yangbesar dan keburukan
yang berkepanjangan.

Sayangnya, pandangan orangyarLgjahil tidak akan mampu
menembus hikmah di balik peristiwa. Sedangkan pandangan orang
yangcerdas selalu bisa menembus hikmah yangtersembunyi di balik
peristiwa, sejak peftama kali peristiwa itu terjadi. Karena, sejak awal
ia sudah bisa mengintip hikmah tersebut dari balik tabir peristiwa,
apakah hikmah itu berupa kebaikan atau pun berupa keburukan.
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Ia melihat bahwa larangan Allah tak ubahnya makananlezat tapi
mengandung racun mematikan. Setiap kali kelezatan makanan itu
menggugah seleranya, setiap itu pula keberadaan racun di dalamnya
mencegahnya untuk memakanflya. Di sisi lain, ia memandang
perintah Allah bagaikan obatyangpahit, tapi menyehatkan dan dapat

menyembuhkan penyakit. Setiap kali rasa tak enak terbayangkan
olehnya dan menghalanginya untuk meminum obat tersebut, setiap

itu pula harapan kesembuhan mendorongnya dengan kuat untuk
meminumnya.

Namun hal tersebut membutuhkan ilmu yang bisa membuat
seseorang mengetahui hikmah di balik peristiwa. Selain itu, juga

dibutuhkan kesabar an y ang menguatk an jiw anya untuk menempuh
jalanyangsulit nan terjal, demi menggapai cita-cita di akhir perialanan.

Apabila seseorang tidak mempunyai keyakinan dan kesabaran,
niscaya ia tidak akan mencapai tujuan itu. Tapi jika keyakinan dan

kesabarannya kuat, mudah baginya menanggung segala kesulitan
dalam meraih kebaikan dan kesenangan abadi.

2. Menyerahkan semua urusan kepada Allah

Di antara hikmah yarLgterkandung di dalam ayatini ialah jika
seorang hamba menginginkan kesudahan yang baik dalam setiaP

urusannya, maka ia dituntut untuk menyerahkan segala urusannya
kepada Allah Yang Maha mengetahui akibat segala urusan, serta ridha
atas pilihan dan ketentuan Allah baginya.

Hikmah lainnya yang dikandung ayat ini ialah; seorang hamba

tidak berhak mengajukan usul kepadaRabbnya, tidak berhak mendikte
Rabbnya agar memenuhi pilihannya, dan tidak berhak memohon
agar diberikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui bagaimana

kesudahannya. Sebab, boleh jadi sesuatu yang dimintanya justru
membahayakan dan membinasakannya, karena ia tidak mengetahui
akibat atau dampak negatifnya. Atas dasar itu, manusia sama sekali

tidak memiliki hak untuk memilih sesuatu atas Rabbnya. Akan tetapi,
hendaknya ia memohon pilihanyangterbaik dari-Nya dan meminta
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agar hatinya ridha atas pilihan tersebut. Sebab, tidak ada sesuatu yang
Iebih bermanfaat bagi dirinya selain daripada itu.

Hikmah lainnya ialah; apabila seorang hamba telah menyerahkan
urusannya kepada Rabbnya dan ridha atas pilihan Allah untuk
dirinya, niscaya Allah akan membantunya menerima pilihan itu
dengan menganugerahkan ketegaran, kebulatan tekad, dan kesabaran
hati. Lalu, menghindarkannya dari segala macam bencana yang
mungkin terjadi apabila seorang hamba berpegang kepada pilihannya
sendiri. Kemudian, Allah memperlihatkan kepadanya dampak positif
dari pilihan-Nya bagi dirinya, yang tidak akan dicapai walaupun
separuhnya jika ia menentukan pilihan hidupnya sendiri.

3. Mengosongkan hati dari segala kesibukan

Di antara hikmah yang terkandung di dalam Surat Al-Baqarah
ayat 216 ini adalah; sikap pasrah kepada Allah dapat menenangkan
keletihan pikiran seseorang ketika dihadapkan pada beberapa pilihan.
Di samping itu, sikap tersebut |uga dapat menjauhkan hatinya dari
spekulasi terhadap resiko yangakan diterima, yang tentunya membuat
psikologinya naik turun, tidak stabil. Padahal, ia tetap tidak dapat
keluar dari garis takdirnya.

Jika seseorang telah ridha dengan pilihan dan takdir Allah, maka
ketika takdir tersebut menimpanya, ia berada dalam keadaan terpuji,
penuh rasa syukur dan mendapatkan kasih sayang Allah. Namun jika
ia tidak ridha dengan pilihan dan takdir Allah, maka ketika takdir
tersebut menimpanya, ia berada dalam keadaan tercela dan tidak
mendapatkan kasih sayang Allah. Sebab, takdir yangditerimanya itu
disertai dengan pilihan dirinya sendiri.

Ketika seorang hamba sudah benar-benar menyerahkan segala

urusannya kepada Allah dan ridha atas ketentuan-Nya, maka kasih
sayang dan kelembutan Allah akan membantunya dalam menjalani
garis takdirnya. Dengan demikian, ia berada diantarakasih sayang dan
kelembutan Allah. Kasih sayang Allah inilah yang akan melindungi
dirinya dari segala hal yang ditakutkan dan dikhawatirkan, dan
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kelembutan-Nya inilah yang meringankan bebannya dalam meng-

hadapi garis takdirnya.

Tatkala sebuah takdir (buruk) menimpa diri seorang hamba,
maka perlu diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah usahanya

untuk menghindari takdir tersebut. Karena itu, tidak ada yang lebih
bermanfaat baginya selain menerima dan menyerahkan diri ke
hadapan takdir, tak ubahn y a bangkai yang dilemparkan ke hadapan

binatang buas. Karena, biasanya binatang buas tidak suka memakan
bangkai binatang.

...4 a..
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Jihad Terbesar
Jihad Melawan

Adalah
Hawa Nafsu

{ @ fi:, "r{!rr{:i e-blit'a-$v y
*Dan ordng-orang ydng berjihad untuh, (mmcari keridhaan) Kami,

Kami akan tunjukkan kEodo mreka jahn-jalan Karni.'
(QS. Al-'Ankabuut: 69)

Allah [H mengaitkan petunjuk dari-Nya dengan jihad, seolah-olah
Dia hendak mengabarkan bahwa orang yang sempurna petunjuknya
adalah orang yang paling banyak berjihad.

Dalam hal ini, jihad yangwajib dilakukan terlebih dahulu adalah
jihad melawan diri sendiri, hawa nafsu, syaitan, dan kecintaan terhadap
dunia. Siapa pun yang berjihad melawan keempat hal ini karena Allah,
pasti akan diberikan petunjuk untuk meniti jalan-jalan menggapai
ridha-Nya t fang akan mengantarkan ke dalam Surga. Tapi siapa saja

yang meninggalkan jihad, maka ia tidak akan mendapatkan hidayah,
sesuai dengan kadar jihad yatgditinggalkan olehnya.
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Al-Junaid38 berkata: "Maksud ayat ini ialah; Orang-orang yang

berjuang melawan hawa nafsu mereka karena Kami (Allah \H ),
dengan cara bertaubat, Kami benar-benar akan memberi mereka

petunjuk menuju jalan-ialankeikhlasan.' Seseorang tidak akan mampu

memerangi musuh yarlg tampak sebelum ia dapat mengalahkan
musuh yang tersembunyi di dalam batinnya. Dengan kata lain;
apabila seseorang telah menang dalam PePerangan melawan musuh

batinnya, maka ia akan menang dalam PePerangan melawan musuh

lahirnya. Tapi sebaliknya, iika orang itu kalah dalam PePerangan
melawan musuh yangtidak tampak, niscaya ia akan dikalahkan pula

oleh musuh yang tampak."

.otfro.

r8 Ia meninggal pada tahun 298 H. Riwayat hidupnya tercantum dalam kitab Hllyatul Auliyaa'
(X/255\.5i *,"r. ucapannya yang masyhur adai"h, "Ilmu kami ini (maksudnya, tasawwuf)

Lerlania.kan al-Kitab din asjs.,n.raf,. Sungguh, siapa saja yang ddak menghafal al-Qur-an,,tidak
menulis hadits, dan tidak mempelajari ilmu fiqih, maka ia tidak layak untuk diikuti." Pernah juga

suatu ketika ia mengatakan, "ilmu kami terikat dengan hadits Rasulullah." Demikianlah yang

diterangkan di dalam kitab Siyar A'laamin Nubaha' $lY /67).
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Do'a Nabi AyyubiUW

i f "T :::r. " S'*' *"**'' w'- -ff* @ryii$''r"5r' 1r z.- .. 
-*Ybj'

iir;r'' 4hi'ez6,i!-{,ul4. ,rly ',=#,g* -- l*n= ---r7 r-;'r-;-' $i$$ {@ (,-,"1i6ev 
$i

$E 
oDan (ingatlah hisab) Ayyub, hetika dia berdo'a kepada Rabbnya: if

$ A padahal Engkau Rabb Yang Maba Penyayang dari 
$ i

$g selnild yangpenyaydrrg."'(QS. Al-Anbiyaa': 83) il$E {:4* $:e{* ;$ffi--- -,off,
$B-iy**,i\, -+ r;*i{'l :

i 11.3* -d ,, - r'f "]*, '

L"ki:-".:Y::::T-ffi: #--**"*.:l.

Do'a ini mencakup hakikat tauhid, ungkapan kefakiran dan
kebutuhan seorang hamba kepada Rabbnya, perasaan cinta hamba di
balik sikap lembutnya kepada-Nya, pengakuan terhadap kasih sayang-
Nyr, serta bahwa Dialah yar.g Maha Penyayans di antara semua
penyayang.Di dalam do'a ini terkandung makna tawassul (memohon
dengan perantara) kepada Allah W dengan sifat-sifat-Nyr. Selain itu,
ditunjukkan pula di dalamnya mengenai betapa besar kebutuhan
seorang hamba kepada-Nya.

Apabila seseorang yang ditimpa musibah arau ujian dari Allah
berdo'a seperti do'a Nabi Ayub, niscaya apa yang menimpanya itu
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akan segera diangkat. Keampuhan do'a ini pun telah teruji. Sungguh,

siapa saja yang membaca do'a ini sebanyak tujuh kali-apalagi jika
disertai dengan pemahaman seperti yarug telah dijelaskan-niscaya
Allah akan menghilangkan kesulitannya.3e

.oofoo.

y Tidak ada dalil yang membenarkan kemustajaban do'a ini, baik itu dari al-Qur-an mauPu.n.as-

Sunnah. Hukum .r"lrry, adalah tidak boleh mencoba-coba hal sepeni ini karena yang demikian
dapat membuka lebarJlbar pintu penyimpangan, selain juga bisa mengantarkan seseorang kepada

keiesatan. Di dalam kitab iaya yang beijudul Tlaajul Masbruu' bainal Masyruu'utal Mamnuu'
terdapat tambahan penjelasan yang lebih terperinci, inrya Allah.
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1' !:

Engkaulah Pelindungku Di Dunia
Dan Di Akhirat

Do'a ini menghimpun pengakuan tauhid, penyerahan diri kepada
Allah, ungkapan rasa butuh kepada-Nyr, dan pernyataan tidak
berlindung kepada selain-Nya.

Di dalamnya disebutkan juga pengakuan bahwasanya meninggal
dunia dalam keadaan memeluk Islam adalah tujuan urama seorang
hamba; dan semua itu ada di tangan Allah, bukan di tangan hamba.

Terkandung pula di dalam do'a tersebut pengakuan hamba akan
kebangkitannya kembali kelak dan permohonannya agar dikumpulkan
bersama orang-ora ng y arLg meraih kebahagiaan.ao

{ Al-'Allaamah as-Sa'di menerangkan di dalam Tafsiir-rya (IVl60): "Maksudnya, tetapkanlah aku
padaagamalslam dan teguhkanlah aku untuk tetap memeluknyahingga Engkau mewafatkanku."
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"Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, uafatkankh
aku dakm kead,aan Muslim dan gabungkanlah aku dmgan

ordng-ordngydng shalih." (QS. Yusuf: 101).



Allah Menjadikan Bumi Untuk Kalian

1. Bumi merupakan karunia Allah yang sarat keberkahan

Dalam ayat di atas, Allah lW memberitahukan bahwa bumi itu
dijadikan-Nya mudah untuk dipijak, digali, dan dibangun sesuatu di
atasnya. Allah tidak menjadikan bumi ini sulit dan keras untuk semua

hal tersebut.

Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, alas, permadani,
tempat tinggal, dan tempat berkumpul. Dia menghamparkan dan

membentangkannya. Dikeluarkan oleh-Nya dari bumi itu mata air
dan tumbuh-tumbuhan, lantas diperkokoh-Nya bumi itu dengan

' li,j dg36y oili(, $i 6.ii ?K Ja; "$i;y
{@:}rti{,

*Dialab ydng menjadihan bumi. untuk kamu,

yangmadab dijekjahi; maha jehjabilah di segahpmjuruTtyd

dan makanlab sebagian dai rezeki.-Nya.

Dan harrya kepada-Nyakh kamu (kembali. setekb) dibangkitkan."
(QS. Al-Mutk: 15)
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gunung-gunung. Dia menjadikan jalan-jalan lurus dan lorong-lorong
yangada padanya terlihat jelas. Dialirkan-Ny, pula di bumi itu sungai

dan mata air. Dia juga melimpahkan keberkahan di dalamnya serta

menetapkan kadar makanan yang keluar dari perutnya untuk para
penghuninya.

Di antara keberkahanyangterkandung di dalam bumi, tempat
tinggal kita sekarang, adalah sebagai berikut:

L. Semua hewan beserta rezeki dan maka n^nnya, berasal dari
tanah.

2. Jika Anda menanam satu biji tanaman di dalam tanah, niscaya
bumi akan mengeluarkan biji-bijian yangsama untuk Anda dalam
jumlah yangberlipat ganda.

3. Bumi rela menanggung beban di punggungnyadan mengeluarkan
sesuatu yangterbaik dan bermanfaat dari perutnya untuk Anda.
Disimpan di dalam perutnya segala sesuatu yang buruk (seperti

kotoran) dan dikeluarkan darinya segala sesuatu yang indah
(seperti barangtambang dan mutiara).

4. Bumi menutupi dan menyembunyikan segala keburukan hamba
beserta kotoran-kotoran yang keluar dari tubuhnya, menaun ginya,
serta mengeluarkan makanan dan minuman baginya.

Sesungguhnya, bumi adalah makhluk yang paling banyak
menanggung penderitaan, tapi paling banyak memberikan manfaat.
Tidak ada sesuatu dari tanah yanglebih baik daripadanya.at Tidak ada

pula yang lebih jauh dari gangguan dan lebih dekat kepada kebaikan
daripadanya.

al Di dalam ungkapan ini seolah-olah ada sesuatu yang ganjil atau kurang jelas sehingga makna
kalimatnya sulit dipahami. Redaksi ini disebutkan pula dalam kitab Badaa-i'ut Tafsiir (y/494)
dan beberapa cetakan kitab al-Fawaa-l ini Namun, setelah melalui penelitian dan perenungan
yang lama, saya dapat memahami bahwa yang dimaksud penulis 'iiV" yaiw hasil dan perolehan
yang didapatkan dari tanah tidak lebih baik daripada tanah itu sendiri, yakni tidak lebih jauh dari
gangguan dan tidak lebih dekat kepada kebaikan. Kesimpulannya, tanah-dengan keistimewaan-
keistimewaan apa pun yang telah diciptakan Allah di dalamnya-lebih baik daripada apa pun yang
keluar dan yang muncul darinya.
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2. Bumi bagaikan seekor unta finak

Maksud dari Surat Al-Mulk ayat !5 ini ialah; Allah \gg menjadikan

bumi ini seperti unta jinak yatgpatuh kepada kita. Ke mana Pun unta

itu digiring niscaya ia akan mengikuti.

Betapa indahnya ungkapan yang dipakai dalam ayat ini. Di
dalamnya disebutka nlafazh(lV eyatgbermakna asal "di pundaknya",

dan ia tidak disebutkan dengan lafazh6-.p Ay^rLgmaknanya "di jalan-

jalannya", ataupun tieft G yangmaknariya "di lorong-lorongnya".
Penggunaan kata ini amat iesuai dengan kalimat sebelumnya,karena
r.b.l.r-rrya disebutkan bahwa bumi itu bersif atfji "tunduk/
jinak". Sebagaimana diketahui, orangyang berialan di muka bumi
seolah-olah menginjak pundaknya, yaitu bagian atas dari segala

sesuatu.

Oleh sebab itu pula, ada y angmenafsirk an lafazh 4 qyy "pundak-

pundak bumi" dengan gunung-gunung, sepeni halnya pundak manusia;

yakni bagian-bagian tertinggi dariny a, atalt puncaknya. Sebagian ahli
tafsir menjelaskan; ungkapan demikian memberikan isyarat
bahwa berjalan di datarannya adalah lebih mudah.

Ulama lainnya berpendapat: "Arti kata$66.iy adalah "di segala

sisi dan penjurunya". Sama artinyadengan ungkapan: o6)1 5w yang

artinya sisi-sisi pada tubuh manusia."

Yang jelas, kata 4t{;1,p menunjukkan makna \i:lEi, yaitu bagian

atasnya. Bagian ini adalah bagian yangdilalui oleh makhluk hidup;
dalam hal ini adalah permukaan bumi, bukan sebaliknya. Sebagaimana

yangdimaksud dengan permukaan bola ialah bagian paling atas benda

tersebut. Di samping itu, berjalan kaki hanya dapat dilakukan di
permukaan bumi ata:u daratannya. Maka, tePatlah jika pernyataatl
ini diungkapkan dengan kata { 69y berdasarkan keterangan di atas,

bahwasanya bumi itu 4 $1p "tunduk".

Pada penggala t ayat berikutnya, yakni: $iy$o.(*r$ "dan

makanlab sebagian dari rezeki-Nyo," Allah \H memerintahkan manusia

untuk makan (mencari penghidupan) dari rizkiyangdisimpan di dalam
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bumi. Karenanya, Allah menjadikan bumi itu tunduk kepada mereka
dan bisa dilalui mereka dengan mudah. Dibukakanlah oleh-Ny,
jalan-jalan di atasnya yangdapat mereka lalui, serta diberitahukanlah
bahwa rizki mereka tersimpan di perutrLya. Disebutkan pula kesiapan
bumi untuk dijadikan tempat tinggal; tidak lain agar hamba-Nya
dapat mengambil manfaat darinya, bisa pulang dan pergi melalui
permukaannya tanpa kesulitan, serta dapat memakan rizkiy^ng
disediakan Allah di dalamnya; yakni bagi penghuninya, makhluk
hidup.

3. Hari Kebangkitan

I,(emudian, Allah \H mengingatkan manusia dengan firman-Nya:

{$i iit$ "Dan hanya k"podo-Nyolah kamu dibangEitkaz. " (QS. A1-
Mulk: 15). Pada hakikatnya, kita bukanlah penduduk retap di bumi
ini karena kita memang tidak diciptakan untuk menerap di bumi
selamanya. Akan tetapi, di bumi ini kita adalah para pengembara yang
hany a melintasinya sej enak.

Atas dasar itu, tidaklah patut jika kita menjadikan bumi sebagai
tempat tinggal dan tempat menetap yanghakiki; karena sebenarnya,
tinggalnya kita di bumi ini hanya untuk mempersiapkan bekal yang
bisa dibawa ke tempat tinggal yarLgabadi (di akhirat kelak).

Dunia hanyalah tempat tinggal sementara, bukan tempat menetap
yanghakiki, meskipun di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Dunia
hanyalah tempat penyeberangan dan perlintasan, bukan tempat untuk
tinggal dan menetap.

4. Petuniuk terhadap kebenaran tauhid

Ayat di atas memberikan petunjuk akan adanya rububiyyah,
keesaan, kekuasaan, hikmah, dan kelembutan Allah; serta peringatan
akan nikmat dan kebaikan-Nya, di samping peringatan agar tidak
condong kepada dunia dan menjadikannya sebagai rempar menetap
yatgabadi. Akan tetapi, hendaknya kita menyegerakan diri (dengan
berbekal sebanyak mungkin) menuju kampung Akhirat dan Surga-Nya.
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Dengan kata lain, kandungan ayat tersebut mengingatkan supaya

kita mengenal Allah, mentauhidkan-Nya, dan mengingat segala

nikmat-Nya. Ayat ini juga menganjurkan agar kita mendekatkan diri
kepada-Nya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan
dengan-Nya.

Di dalam ayat tersebut terkandung pula pemberitaan bahwa
Allah \H akan melipat dunia dan segala isinya kembali sepeni sedia kala,

sebelum dunia ini ada. Dia V;" akan menghidupkan lagi penduduknya

setelah terlebih dahulu mereka dimatikan-Ny.. Sungguh, hanya
kepada-Nyalah manusia akan dibangkitkan.

.otfoo.
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Tafsi r Su rat At-Takaatsu r

Fie F4. -*B;#Bdy,ffiErd.{r@si

| --a,ni''..' | 1t,

@ srr i <;i q;;i 1 @ +fr 3;;;i
{ @ ,-1i,i )45.';iA'X

"Bermegah-megaban telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk
ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui

(akibat perbud,td.nrnu itu), hemudian sekali-kali tidah! Kelak kamu
akan mengetabui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui

dmgan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat Neraka Jahim,
kemudian kamu benar-benar akan melibatnya dengan rnd.td. kepak

sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu
tentd.ng kenikmatan (yang megab di dunia itu)."

(QS. At-Takaatsur: 1,-8)

<-
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l. Kandungan umum

Makna yang terkandung dalam surat ini dapat disimpulkan
dalam tiga hal, yaitu al-ua'd $anii kebaikan), al-ua'iid $anii yang
menakutkan), dan at-tabdiid (ancaman). Maka, cukuplah surat ini
menj adi peringatan bagi orang-orang yang memahaminy a.

Maksud firman Allah: { 3.{i1} 
*telah membuat kamu lalai' adalah

bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hingga batas yalgtidak
dapat diterima, sehingga perbuatan itu tidak dapat dimaafkan. Sebab,

melalaikan sesuatu berarti menyibukkan diri dari sesuatu tersebut
dengan sesuatu y^ng lain. Apabila kelalaian itu dilakukan seseorang

dengan sengaja, maka ia harus mempertanggungjawabkan kelalaian
itu. Namun, jika perbuatan itu dilakukan tanpa disengaja, maka
pelakunya bisa dimaafkan; seperti dalam sabda Rasulullah:

(( .p-)E :r \n\Giiil \iil ))
"sesungguhnya baju bergambar itu membuat aku lalai dalam shalatku
tadi."a2

Kelalaian yangdimaksud dalam hadits ini adalah salah satu bentuk
lupa.

Contoh lainnya adalah disebutkan hadits berikut ini:

(3:u*'{t|bilr eb@)
"maka Nabi ffi lupa akan bayi itu."a3

Maksudnya, Rasulullah tidak ingat kepada si anak.

Kalimat: i,...:JU \ii memiliki arti yang sama dengan kalimat: , J;re\
"disibukkrn ol.ttttya", namun berbeda dengan kalimat: d..fut 6c qJ

y ang artiny a " melup ak anny a / melalaikannya. "

4'? HR. Al-Bukhari (no. 373) dan Muslim (no. 556, 62) dari 'Aisyah *flo .
ar Hadits ini diriwayatkan pula dengan kata: ((;_{j)) , yakni dengan pola kata ;Jc. Bentuk kata ini

telah masyhur atau dikenal luas oleh masyaraEat Arab. Adapun kata (1 (sebagaimana dalam hadits
ini), yang ditulis dengan harakat fat-bah, adalah bentuk kata yang biasa dipakai suku Thalyi'.
Makna iiulah yang ditegaskan dalam kitab Fatbul Baari (X/576). Lihat pula penjelasannya di
dalam Masyariqul Anuaar [/363).
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Sementara itu, kata: iJ.ll "kelalaian" dalam bahasa Arab khusus
digunakan untuk menjelaskan kelalaian hati. Adapun untuk meng-
ungkapkan kelalaian anggota badan, istilah yang digunakan ialah
,i;Itt. Sedangkan dalam ungkapan ayat di aras, makrranya mencakup
kedua jenis kelalaian tersebut; kelalaian hati dan anggota badan.

2. Antara kelalaian dan kesibukan

Berdasarkan penjelasan di atas, firman Allah W yang meng-
gunakan kalimat: 4'jKi,i'6'-11p lebih dapat menyampaikan celaan
kepada pelakunya daripada kalimat {12-ifr}; meskipun artinya
mirip, yaitu 'kamu disibukkan". Pasalnya, orangyang berbuat
sesuatu dengan anggota badan, terkadang hatinya lalai dan tidak
menaruh perhatian terhadap apayangsedang ia kerjakan. Maka dari
itu, kata '-iijt "kelalaian" dapat berarti tidak ingat secara hati dan
dapatjuga berarti berpaling secara anggota badan.

Adapun kata 4'3(3ip sendiri merupakan kata berpola j;[:, drn
termasuk bentuk turunan dari kata ?;3 (banyak). Artinya adalah
saling berbanyak-banyakafl atav bermegah-megah satu sama lain.

Di dalam ayat ini, Allah W tidak menyebutkan secara spesifik
objek yang diperbanyak ata:u dipermegah oleh manusia. Hal ini
agar dipahami bahwa makna ayat ini bersifat mutlak dan umum
meliputi segala hal. Tujuan lainnya adalah agar dipahami bahwa
sesuatu yang berusaha diperbanyak atau dipermegah oleh hamba
agar dapat mengalahkan orang lain-selain ketaatan kepada Allah
dan Rasul-Ny. dan hal-halyang bermanfaat bagi dirinya di akhirat
kelak-adalah termasuk ke dalam kategori bermegah-megahan yang
disebutkan pada ayat tersebut.

3. Celaan bermegah-megahan

Bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan itu terjadi dalam
banyak hal, baik dalam kepemilikan harta, kenaikan pangkat,
kepemimpinan, kepemilikan isteri, hapalan haditsaa atau keluasaan

aa Salah satu contohnya ialah yang dituturkan al-Hafizh adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'laamin
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pengetahuan yarg tidak dibutuhkana5, iuga berlomba-lomba dalam
memperbanyak karya tulis dan karangan,a6 serta berlomba-lomba
dalam memperbanyak penyebutan permasalahan, cabang-cabangnya

dan turunan-tunrnannya.

Makna at-Takatsur sendiri ialah pencarian sesuatu yangdilakukan
oleh seseorang dengan ambisi sesuatu tersebut dalam jumlah melebihi
yangdidapatkan orang lain. Hal ini tercela di dalam syari'at Islam,
kecuali dalam hal-hal yar..g membuat dirinya dekat kepada Allah.
Karena, saling bersaing dalam mendekatkan diri kepada Allah pada

hakikatnya adalah bersaing dan berlomba-lomba dalam kebaikan.

4 Inilah yang abadi

Di dalam Sbahiib MuslimaT disebutkan, dari hadits'Abdullah asy-

Syikhkhi r qb , bahwasanya Sahabat ini pernah mendatangi Nabi

ffi sewaktu beliau sedang membaca Surat At-Takaatsur. Kemudian,
beliau bersabda:

3i *:#I\i e;'"'-x u 'it ,4v :y Gn B,$,u ,),u :riT o+l

((r,afi't 43i,($Vdsi
"Anak Adam mengatakan: 'Flartaku, hartaku.' Padahal, hartamu
hanyalah yang kamu sedekahkan sehingga kamu menyimpar.rLya
(untuk akhirat); atau yang kamu makan hingga kamu habiskan; atau

yangkamu pakai hingga kamu membuatnya usang.'"

Nubalaa'SYIII180), repatnya pada pembahasan mengenai biografi al-HafizhHamzah al-Kinani.
Al-Hafizh Hamzah bercerita: "Aku telah m en-ahbij sawhadits Nabi g dari sekitar dua ratus jalur
sanadnya. Hal ini membuatku merasa sangat senang. Aku pun dika1umi orang banyak karenanya.
Kemudian, aku bermimpi bertemu dengan Yahya bin Ma'in. Lalu, aku memberitahukannya:
'Hai Abu Zakaria, aku tilah men-takbrij sebuah hadits Nabi dari sekitar dua ratus jalur sanad.'

Mendengar hal itu, Yahya bin Ma'in diam sejenak dan tidak menjawabku. Tidak lama kemudian,
dia berkata: 'Aku khawatir, kamu tergolong ke dalam orang-orang yang difirmankan Nepada
mereka: tl6i'k:l>.'"
Kalimat "!ine'tidal dibutuhkan" merupakan penlelas penting yang menjadi acuan'
Yakni. vane tidak bermanfaat atau tidak memberikan faedah.
sbab itb' M ut;m (no. 2958).

1,2'otP ))

45

46

47
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Hikmah Dari Beberapa Ayat
Di Awal Surat A1-'Ankabuut

1. Uiian adalah sebuah keniscayaan

Syaikhul Islam, lautan ilmu, dan mufti semua golongan; Abul
'Abbas, Ahmad Ibnu Taimiyah 4i;8, pernah menyebutkan firman
Allah W yang berbicara tentang orang-orang Mukmin:

@ lfr{ i;t4(;3;.Jrr1,i;Ai J; CF ;'}

,;4f # (L ('y $ii 4J q 3:; :e,i; e,t r6K n1i
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':jt+; !;;(. o5\ x\ "#-45 @ i*-Frt rri) a Q. &v$r
{@ O''rri5i

"Alif Lam Mim. Apakab manusia mengira babua merek,a akan

dibiarkan hanya dengan mengatakan: 'Kami telab beriman,' dan

mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji ord,ny-orang

sebelum rnereka, maka Allah pasti mengetahui orang'orangyd.ng benar

dan pasti mengetahui orang'ord.ng ydng dusta. Ataukah ord.n7-ordng

ydng mengerjakan kejahatan itu mengira bahua mereka akan luput
dari (adzab) Kami? Sangatlah buruk dpa yd.ng mereka tetapkan itu!
Barang siapa mengharap perternud.n dengan Allab, maka sesunggubnya

uaktu (yorg dijanjikan) Allab pasti datang. Dan Dia Yang Maba

Mendengar, Maha Mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka

sesunggubnya jibadnya itu untuk, dirinya sendiri. Sungguh, Allab
Mahaka.ya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. Dan orang-

ord.ng ydng beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan Kami
hapus kesalahan-kesalabannyd dan mereka pasti akan Kami beri
balasan yang lebih baih dari dPd yang mereka kerjakan. Dan Kami
wajibkan hepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua ord.ng

tud,nyd.. Dan jika keduanya memaksamu untuh, rnentpersekutukan

Aku dengan sesua,tu ydng engkau tidak rnernpunyai ilmu tentdng itu,

maka janganlab engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku ternpdt

kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadanxu d'pa ydng telab kamu

kerjakan. Dan orang-ord,nIyang beriman dan mengerjakan kebajikan,

mereka, pdsti akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan)

ord,ngyang shalib. Dan di d'nta.ra manusia ada sebagian yang berkata:

'Kami beriman kepada Allab,' tetapi apabila dia disakiti (karena dia

beriman) kepada Allab, dia menganggdp cobaan manusia itu sebagai

siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya

mereka akan berkata: 'sesunggubnya kami bersama kamu.' Bukankah

Allah lebib mengetabui dpa ydng ada di dalam dada semud. manusia?

Dan Allah pdsti mengetabui orang-orangydng beriman dan Dia pasti

mengetabui orang-orang ydng munafik." (QS. A1-'Ankabuut: 1-1 1)

Fawaidul Fawaid 271



Watg
i; 'i1|rfrr;

Beliau juga menyebutkan firman Allah W berikut:

A5\[5 tj6t5i141\f-iJ S,;il ]
a$i; Siti Jir -6'tli3l 

i9Lt:6t\73i ffi
{@ +i 

^t';5 
"r;{1";it;;

"Ataukah kamu mengira bahan kamu akan masuk Surga, pad,abal belum
datang kepadamu (cobaan) seperti (yong dialami) ord.ng-ord.ng terdabulu
sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaraan, pmderitaan dan diguncang
(dengan berbagai cobaan), sebingga Rasul dan orang-ord.ng yang beriman
bersamanya berkata: 'Kapankab datang pertolongan Allah?' Ingatlab,
sesungguhnya pertolongdn Allah itu dekat." (QS. Al-Baqarahz ZJa)

Dan firman-Nya tentang orang murtad dan orang yang dipaksa

ftafir), Allah W berfirman:

*i\.u'+:'t+5;-A :i J Y *"\y. L: ii;u'fu, *
-r\ai -{, *'r <; e:,L 4 5 L FJ\ d o #u

{@ry
"Barang siapa kafir kepada Allab setelah dia beriman (dia mendapat
hemurkaan Allah), kecuali ordng ydng dipaksa kafi.r padahal hatinya
tetd.p tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi ord.ng ydng
melapangkan dadanyd, untuk kekafiran, maka h,emurkaan Allab
menimpanya dan mereka akan mendapat adzab ydng besar." (QS. An-
Nahl: 106)

Setelah menyebutkan ayat itu, pada beberapa ayat berikutnya
Allah lH berfirman:

b344*'rr$c );.:y'r:ECAN454f y

{ @ 4'3r{) \7 *; :y 5s', 5YVr63
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"Kemudian Rabbmu (pelindung) bagi ordng ydng berbijrab setelah

rnenderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungub,
Rabbmu setelah itu benar-benar Maba Pengampun, Maha Penyayang."
(QS. An-Nahl: 110)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahwa ketika para

Rasul Allah diutus di tengah-tengah umat manusia, ada dua jenis respon

yangmereka terima. Ada di aitara umat mereka yang mengatakan:

"Kami beriman," dan ada pula di antaramereka yang tidak menyatakan

demikian, tetapi tenrs-menerus berbuat kerusakan.

Kepada setiap orang yang menyatakan telah beriman, Allah
\iH memberinya ujian dan cobaan. Orang itu akan tenrs dicoba dan

diuji hingga jelas perbedaan arLtarayang benar dan yang bohong
di antara mereka. Sedangkan siapa saiayang tidak berkata: "Kami
beriman," iajugatidak dapat lolos dari ujian dan cobaan-Nya. Karena,

tidak ada seorang pun yangdapat menghindar dariujian Allah.

Inilah sunnatullah. Dia wj mengutus para Rasul kepada semua

makhluk-Nyr, tetapi umat manusia malah mendustakan dan
menyakiti mereka; sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat

al-Qur-an di bawah ini:

Jt;ii; qi CiS"rYJ 
'ub*'6b;i ,P.\a?,uYKi*

{ @ 6i66'€'1ii }:, v it) M tr;"|'b;fli G,*3
"Ddn demikianlab untuk setiap Nabi Kami menjadikan musuh ydng

terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin, sebagian mereka rnern'

bisikkan kepada sebagian yang lain perkatd.dn ydng indah sebagai

tipuan. Dan kalau Rabbrnu mengbendaki, niscaya mereka tidak akan

melakukannyd, maka biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan)

yang mereka ada-adahan." (QS. Al-An'aam: 112)

Allah \it9 berfirman pula:

{@ 5#ir:.$6'Jt)fi i €F uiSi Su.r}K}
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" Demikianlab saiap kali seorang Rasul y ang datang kepada ord.ng-orang
ydng sebelum mereka, mereka (kaumnya) pdsti mengatakan: 'Dia itu
pesibir dtdu ordng gila."' (Adz-Dzaariyaat: 52)

Dan, Allah lH berfirman:

vW-;;-' i#A ii|';t;A# u ,$:)'J1.ir; fl

"Apo ydng dikatakan (oleb ord.ng-ordng kafir) kepadamu tidak lain
adalah dpa yang telah dikatakan kepada Rasul-Rasul sebelurnrnu.
Sunggub, Rabbmu rnempunyai ampunan dan adzab yang pedib." (QS.
Fushshilat:43)

Mengenai orang yangtelah mengimani dan mentaati para Rasul,
ia dimusuhi dan disakiti oleh orang-orang yangkafir, sehingga ia pun
mendapatkan ujian yarrg menyakiti dirinya. Sedangkan orang yang
tidak beriman kepada para Rasul, ia juga disiksa oleh Allah, sehingga
ia pun mendapatkan siksaanyangsama dengan siksaan yangmendera
para Rasul, bahkan siksaannya lebih berat dan lebih kekal (yaitu
siksaan di akhirat).

Dengan demikian, setiap orang pasti akan merasakan kepedihan
dan siksaan, baik yatgberiman maupun yangkafir. Hanyasaja, orang
yangberiman mendapatkan bagian kepedihan di dunia pada mulanya
saja; kemudian pada akhirnya ia akan mendapatkan ganjaran yang
baik atas perbuatannya di dunia dan di akhirat kelak. Adapun orang
kafir, ia mendapatkan kenikmatan di dunia pada mulanya sqa; tetapi
kemudian ia mendapatkan kepedihan ketika telah kembali kepada-
Nya di akhirat kelak.

2. Cobaan dan Kemapanan

Seorang laki-laki pernah bercanyakepada Imam asy-Syafi'i: "'Wahai
Abu'Abdillah, manakah yang lebih utama; orang yang diberikan
kemapanan atau orang yangdiberikan cobaan?"

a36"vy

{@rj
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Asy-Syaff i '$)H menjawab: *seseorang tidak akan diberikan
kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah W telah

memberikan cobaan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, 'Isa, dan

Muhammad M. Tatkala para Rasul tersebut dapat bersabar, barulah

Allah memberikan kemapanan kepada mereka. Oleh karena itu,
jangan ada seseorangyangmenganggap dirinya sama sekali tidak akan

mengalami pedihnya ujian ini."

3. Membuat Allah ridha, meskipun manusia murka

Judul bahasan ini merupakan sebuah kaidah yangsangat penting.
yangpatut diketahui oleh setiap orang yang berakal. Situasi yarLg

digambarkan dalam judul bahasan di atas pasti pernah atau akan
dialami oleh semua orang. Sebab, manusia adalah makhluk yang
berperadaban, sehingga seorang manusia pasti hidup berdampingan
atau bermasyarakat dengan manusia lainnya. Setiap komunitas manusia

mempunyai kehendak dan pandangan tersendiri yang berbeda-beda.

Masalahnya, mereka senantiasa menuntut seseorang (yang ada di
dalamnya) sama seperti mereka. Jika ia berbeda dari mereka, ia
pasti diganggu dan diiksa oleh mereka. Bahkan, kalau pun ia sama

dengan mereka, tetap saja ia mendapatkan gangguan dan siksaan, yang
terkadang datangnya dari kelompok mereka dan terkadang pula dari
kelompok lainnya.

Sungguh, siapa saja yang mau memperhatikan perjalanan hidupnya
dan perjalanan hidup orang lain, pasti akan menyadari bahwa situasi

seperti y^ngdigambarkan judul bahasan di atas sering terjadi. Sebagai

contohnya adalah sekelompok orang yangtinggal di tengah-tengah

suatu kaum yangsenantiasa menghendaki perbuatan keji dan zhalim,
memiliki persepsi keliru tentang 

^gama 
atau bahkan melakukan

kemusyrikan, serta selalu melanggar perkara haram yang disebutkan
Allah \H di dalam firman-Nya:

&6_ji

{

b,i;if6?, ;'brrqt r',1r 6 ;;,;ii cj i;4$ F

@ 5ri5 { ( ;ii'e i}s 6r':sit -bii 1v ;'\\gr3
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"Katakanlah (Mubammad):'Rabbku banya mengbararnkan segala
perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, per-
buatan zhalim tanpa aksanyangbenar, dan (mmgharamkan) kamu rnern-
persekutukan Allab dengan sesuAtu, sedangkan Dia tidak menurunkan
alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang
Allah dpd yang tidak karnu h,etabui.'" (QS. Al-A'raaf: 33)

Mereka tinggal di tempat yangsama dengan kaum rersebur, seperri
di pemukiman, tempat persinggahan, kaisariyyab,as sekolah, desa,

)alan atau di kota yangsama. Di sini, tidak banyak yangbisa mereka
lakukan selain menyetujui perbuatan (zhalim) kaum rersebut, atau
mendiamkannya begitu saja. Apabila mereka melakukan salah satu
dari keduanya niscaya mereka selamat dari gangguan kaum tersebut.

Selanjutnya, adakalanya kaum yang suka melakukan perbuatan
keji dan zhalim tersebut menguasai, menghinakan dan menyiksa
seseorang dengan siksaan yang lebih besar daripada dugaan dan
kekhawatiran sebelumnya. Contohnya adalah seseorang yangdiminta
oleh suatu kaum agar memberikan persaksian palsu, atau diminta
mengatakan sesuatu yang bathil dalam masalah agama-baik dalam
masalah berita (dari Allah) maupun perintah (dari-Nya)-arau dipaksa
agar membantu terlaksananya suatu perbuatan keji dan aniaya.
Seandainya ia tidak merespon dengan baik atau enggan memenuhi
permintaan kaum tersebut, ia akan diganggu dan dimusuhi oleh
mereka. Tapi kalau ia menyanggupi permintaan mereka, ia akan
tetap dikuasai, diremehkan dan diganggu oleh mereka. Bahkan bisa
jadi kadar gangguan yarLgditerimanya lebih besar daripada kejahatan
mereka yang dikhawatirkannya. Andai pun ia bisa bebas dari semua
bentuk kejahatan mereka, ia tetap akan disiksa oleh kelompok lain
selain kaum tersebut.

Sikap yangwajib diteladani orang Mukmin adalah sebagaimana
terkandung dalam hadits 'Aisyah yang diriwayatkan secara mauquf

a8 Kata ini merupakan kata serapan, bukan bahasa Arab. Kata ini dipakai untuk menunjukkan nama
tempat atau daerah tertentu.
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dan marfu'. Di dalamnya disebutkan bahwa 'Aisyah membalas surat

Mu'awiyah dengan menyebutkan hadits Nabi Myangberbunyi:

((.rrel rti*eiir ;U(,JrEJl tA;^itt 
"s3idt' 

))

"Siapa saja yang membuat Allah ridha di atas kemurkaan manusia pasti

akan dilindungi-Nya dari gangguan umat manusia."ae

Di dalam lafazhhadits yanglain dikatakan:

€3,,;"g\ ib e)iS * ht ,fuor\5Jl tLL,^it 6eri$ ))

(( ui, $t c "b 
v,;p +' 4;Erl

"Siapa pun yang membuat Allah ridha di atas kemurkaan manusia maka

Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan orang lain ridha kepadanya

pula. Dan, siapa pun yang membuat manusia ridha di atas kemurkaan
Allah maka sesungguhnya mereka tidak dapat menolongnya sedikit
pun dari siksa-Nya."so

Pada riwayat hadits y^ng lain, disebutkan tambahan penggalan
lalazhny a seb agai be rikut :

(( r-1ri urE.Jt ,yirvi\6 ))

"... maka orang yarTg sebelumnya memulinya akan berbalik men-
celanya."5r

Hukum yang terkandung dalam hadits tersebut juga berlaku
bagi orangyang membantu para penguasa atau pemimpin dalam

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 24L4) dan al-Baghawi (no. a2i-3) dari 'Aisyah, dengan sanad

*odu'. Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat perawi yang majbul (tidak diketahui perihalnya).
Karena itulah, al-'Iraqi menjadikan alasan ini sebagai 'illat Q<elemahan) riwayat ini, sebagaimana
disebutkannya di dalam Takbriij Ahaadiitsil llryaa'(no. 366). Hadits ini juga diriwayatkan oleh
at-Tirmidzi (no.2414) dan Ibnul Mubarak dalam kitab az-Zuhd (no. 200) melalui dua jalur dari
'Aisyah secara mauquf, dan sanad hadits ini shahih.
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no.276), juga oleh al-Qudha'i dalam Musnad ary-Syihaab (no.
499 dan no. 500), dari 'Aisyah, dengan sanad marfu'. Sanad hadits ini hasan.
HR. Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (V/1898) dan al-'Uqaili dalam adb-Dhu'afaa' $l/3a3) dengan
sanad dha'if dm. mauquf.
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mewujudkan keinginannya yan1
bersifat merusak. Berlaku pula bagi
orang y^ig membantu para pelaku
bid'ah-yang mengaggap diri mereka
ulama dan pemuka agama-dalam
melakukan perbuatan bid'ah mereka.

Kesimpulannya, orang yang
mendapatkan petunjuk dan bimbingan
dari Allah tidak akan melakukan
perkara yangharam. Di samping itu,
ia akan senantiasa bersabar dalam
menghadapi gangguan dan perlakuan
buruk dari musuh-musuhnya. Ia
akan mendapatkan hasil yang baik
dari sikapnya itu, baik ketika masih
di dunia maupun di akhirat kelak;
sebagaimana yangdialami para Rasul
dan pengikutnya yang selalu mendapatkan gangguan dari orang-
orang yang menyakiti dan memusuhi mereka, seperti halnya kaum
Muhajirin di kalangan umat ini, juga para ulama, para ahli ibadah,
pedagang dan penguasa Muslim yangsenantiasa mendapatkan cobaan
dari orang yangmengganggu dan memusuhinya.

4. Cobaan orang Mukmin

Dalam kondisi tertentu, menampakkan persetujuan atas sesuatu
keburukan dan menyembunyikan penolakan atasnya adalah
dibolehkan. Misalnya, ketika seseorang dipaksa untuk berbuat
kekufuran sementara ia tidak mampu melawan. Ketentuan hukum
demikian akan diungkapkan secara detail pada topik pembahasarlyang
lain, karena tema kita kali ini tidak sedang membahas hal tersebut.
Tujuan utama dalam pembahasan ini adalah menerangkan bahwa
manusia pasti akan merasakan ujian yangmenyakitkan, dan tidak ada

seorang pun yang dapat terlepas dari sakitnyaqiantersebut.

Manusia ad.alah ual*luk yang

b any ak ketidaktahuantq a.

Malcn itu, tidak sepatutnya

manusia mendikte Allah dengan

m enj a dikan p eras a an suka-tidak

suka ilan cinta-b enci prib adiny a

seb agai tolak ukur dalam menilai

sauatu. Akan tetapi, perintah

dan larangan Allahlah harus

ilij adilcan seb agai tolak ukur

dalam menilai b aik-b urukny a

sauatu. Karena, belum tenht

apa yang dia sukni adalah b aik,

untuk lwtinya, dan b elum tenhl

ap a y ang dia benci adalah buruk
bagi jiwanya.
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Oleh sebab itu, AllahW menyebutkan di dalam al-Qur-an bahwa

manusia pasti akan diberikan-Ny" cobaan; bisa berupa kesenangan

dan bisa juga berupa kesulitan. Manusia pasti diuji dengan sesuatu

yanzmembahagiakan dan menyedihkan. Tujuannya supaya hamba-

Nya dapat bersabar dan bersyukur; sebagaimana disebutkan dalam

beberapa firman Allah W di bawah ini:

{@ #iA'fi rfr-\i,'q,;'i( JLv,tl:;tjr }
"sesungguhnya Kami telab menjadikan d.pa yd.ng ada di bumi sebagai

perbiasan baginya, untuh, Kami menguji mereka, siapakah di antaranya

yangterbaik perbuatannyd." (QS. Al-Kahfi: 7)

{ @ 5F; "i6 eqv*!''rt, ffi;tb
"Da.n Kami uji rnereka dengan (nikmat) ydng baik-baik dan Bencana)
yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran)." (QS. A1-

A'raaf: 168)

e{{Ju*fiG(i '3i#Ls.i;4ru$y
{A }a}! rf- rH G'^14 fu9 44t e *i\ #5

{@
,'Dia (Allah) berfi.rman: 'Turunlah kamu berdua dari surga bersaml-

sd,rna, sebagian kamu menjadi musub bagi sebagian yang lain. Jika
datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketabuilab) barang siapa

mengikutipetunjuk-Ku, dia tidak akan sesdl dan tidak ak'an celaka. Dan

baring siapa berpaling dari peringatan-Ku, maha sungguh, dia akan

menjalani kebidupan ydng setnPit, dan Kami akan rnengutnpulkannya

pada hari Kiamat dalam keadaan bil'td."' (QS. Thahaz 123-L24)

{:;.1"&b34'u$\si ;;6i '^*fi\#i6'i+r*
{@'u4iai
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"Apakah kamu mengira bahua kamu akan masuk Surga,padabal belum
rlyatd bagi Allab ordng-orangyang berjihad di antara kamu, dan belum
nydtd, orang-orangydng sabar." (QS. Ali 'Imranz 142)

Sebelumnya, Allah \lH juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah,
pada ayat ke-214-dan mayoritas ayat dalam surat Al-Baqarah
diturunkan sebelum surat Ali'Imran:

,.< // r./r!)z,z
P V 'bct;J.lte

L4rt\JLi 6 S,;
-6\b3;iVbGi\1,rii ilF

1t)oiie
ii[5 #.6i
cii',3iti Jfr

ctLaS

(@ a);'t; t;,-{l"$r
"Ataukah kamu mengira babua kamu akan masuk Surga, padabal belum
datang kepadamu (cobaan) seperti (yong dialami) orang-orang terdabulu
sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan,penderitaan dan diguncang
(dengan berbagai cobaan), sehinga Rasul dan orang-ordngyangberiman
bersamanya berkata: 'Kapankab datang pertolongan Allab?' Ingatlah,
sesunggubnya pertolongd.n Allah itu dekat." (QS. Al-Baqarah:214)

Nafsu y^ngterdapat dalam tubuh anak Adam tidak akan menjadi
suci dan baik sebelum dibersihkan dengan ujian cobaan dariNya,
seperti halnya emas tidak bisa dilihat kualitas baik dan buruknya
hingga ia diuji dengan cara dibakar.

Sementara itu, mengingat nafsu memiliki sifat bodoh lagi zhalim,
dan ia merupakan sumber segala keburukan yang dirasakan seorang
hamba; maka tidaklah mungkin keburukan itu menimpa manusia
melainkan dikarenakan oleh nafsu(nya).

Allah \H berfirman terkait dengan hal ini:

{ @ a,f' 
", 

H uJita \1r7e # #i.Cffy
"Kebajikan dpa pun ydng kamu peroleh, adalah dari sisi Allab, dan
keburukan dpd. pun yd.ng menimpamu, itu dari (kesalaban) dirimu
sendiri." (QS. An-Nisaa': 79)
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=w- a'; S7s li lis qi, # i "L#, {r*6\ V'Sy
{@l-; r,3$girtiY'{-}fr

"Dd.n rnengdpa kamu fteran) hetika ditimpa musibah (kekalaban pada

PerangUbud), padabal kamu telab menimpakan musibah dua kali lipat
(kepada musub-musubmu pada Perang Badar), kamu berkata: 'Dari
rnd.nd. datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlab: 'Itu dari (kesalahan)

dirimu smdiri.' Sunguh, Allab Mabak'uasa atas segala sesud,tu." (QS. AIi
'Imran: 165)

g e \j{) Kn,a7< 1 "*# a4 fui; % y

{@
"DAn musibab d.Pd pun ydng menirnpa kamu adalah disebabkan oleh

perbuatan ta.ngannxu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari
k e s alah an - ke s al ah an mu).' (QS. Asy-Syura: 3 0)

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allab tidak akan mengubah

suatu nikmat ydng telab diberikan-Nya kepada suatu k'aum, hingga

kaum itu mengubab apa ydng ada pada diri mereka sendiri. Sunggub,

Allah Maha Mendengar, Maba Mengetabur." (QS. Al-Anfaal: 53)

{ @ )\ c -$ i Aq,X ; x q-' 
"Afri"tJWY

"DAn apabila Allah menghendaki heburukan terhadap suatu k'aum,

maka tak ada ydng dapat menolaknya dan tidak, ada pelindung bagi

mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Allah \iM telah mengabarkan hukuman-hukuman yang di-
timpakan kepada setiap umat, sejak zamaflNabi Adam hingga akhir
masa nanti. Dalam semua hukuman yang ditimpakan-Nya itu,

<is'61" cW A ;;, & qa "^:;rW ;r, f 
^i 

(;\4( *
{@ }+U^i
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l3j i6F'ar/tJl 'rr "iK

Dia Wi selalu menegaskan bahwa manusialah yang telah menzhalimi
diri sendiri! Mereka adalah orang-orang yang menzhalimi, bukan
yang dizhalimi.

Orang pertama yangmengakui kezhaliman diri sendiri ini adalah

ayahdanibu seluruh manusia itu sendiri, yaitu Adam dan Hawa. Hal
ini sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

,zo.z.!/ (1l':-':JU tJ .4r) 1ot| Giw
{@

"Keduanya berkata: Ya Rabb hami, kami telab menzbalimi diri kami
sendiri. lika Engkau tidak rnengdrnpuni kami dan memberi rabmat
kepada kami, niscaya kami termasuk ord.ng-ordngyang rugi."'(QS. Al-
A'raaf.:23)

Adapun kepada Iblis, Allah W berfirman:

{ @'4;A & q #,!4 i4;;t:J y
"Sungguh, Aku akan memenuhi Neraka Jahanam dengan kamu dan
dengan ordng-ordng yang mengikutimu di a.ntara mereka sern0tAnya..'"

(QS. Shad: 8s)

Sesungguhnya Iblis hanya diikuti oleh orang-orang yangtersesat
dari kalangan manusia, sebagaimana firman-Nya M} :

{r @'44 #}l; eji t,t ;{'"#;'j 
"s-'a 

\ J,' j n }
{@ 5vi,L{rii+n1+.

"Ia (Iblis) berkata: 'Rabbku, oleb karena Engkau telah memutuskan
babwa aku sesat, aku pasti akan jadikan (kejabatan) terd.sd. indab
bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka sernud.nya.,

kecuali bamba-bamba-Mu ydng terpilib di antara mereka.'" (QS. A1-

Hijr: 39-40)
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{@ jfii
"sesunggubnya kamu (Iblis) tiddk kuasa atas hamba-hamba-Ku, kecuali

mereka y d.ng rnengikutimu, y aitu orang y dng sesdt. " (QS. Al-H ijr : 42)

Kata $ir-dan ia merupakan akar pembentuk kata 4Ct.i,j(b dalam

ayat di atas-maknarLya adalah menuruti hawa nafsu.

Para Sahabat M, juga mengakui bahwa kezhaliman dan

keburukan berasal dari diri sendiri. Hal ini sebagaimana ucaPan yang

dinukitkan dari Abu Bakar, 'LJmar, dan Ibnu Mas'ud:s2 "Dalam hal ini,
aku menegaskan demikian menunrt pendapatku. Jika yangkukatakan

benar, maka itu datangnyadariAllah; sedangkan jika yang kukatakan

salah, maka itu datangnya dariku dan dari syaitan. Sungguh, Allah dan

Rasul-Nya terlepas dari kesalahan itu."

Dalam hadits qudsi-dari Abu Dztrr-yang diriwayatkan oleh

Rasulullah dari Rabb-Nyr, disebutkan bahwa Allah Mberfirman:

r\.6\:l 'e*Si'.s'H\e?Li 4*i ev.Ll..s;[s E ))

(( .:^:"i it':;* tG q\'F'q,y'),'oitr ;;5 t1u-

"Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amal

perbuatanmu. Aku memperhitungkannya untukmu, kemudian Aku
membalasnya dengan sempurna. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan

hendaknya memuj i-Ku, sedan gkan siap a saja y angmendap atkan selain

itu hendaklah tidak mencela kecuali dirinya sendiri."s3

52 Ibnu 'Abdil Barr memberi komentar di dalam l<rtab Jaa.mi' Bayaanil 'Ilmi ua Fadblib $lm.
1074). Diriwayatkan pula oleh Qasim bin Muhammad.d4am fitabry1, al-Hujjab.rr !41 .:.?!
Muqalli.diin; r.b"g"i-"rr" t..t..i di dalam at-Talhbiisbul Habiir gY/195). Lihat al'Faqiih lWal'

Muiafaqqib W 175-177) karya al-Khathib al-Baghdadi.
53 HR. Muslim (no. 2577)'

Allah \H juga berfirman:

..j
art!iiYYfrct6i ai; it, q\+-iL F

z z. o z(

-t-.-l ,-rJ
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5. Dosa: kaff.arut, sebab, dan akibatnya

Di dalam sebuah hadits shahih dinyatakan:5a "Istighfar hamba
yangpaling utama adalah dengan mengucapkan:

sq.y A+& lFuis,!',&vy €aL.ei .i1 att .i $;,u:ird1 ll
,,H! ',;iS,",F G)* a:',ii,,L)i-ioY F b +\pi,uwtv

(( ..iii .i1;.;irr ?;;n'iyy-ys
'Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tiada ilah selain Engkau. Engkau
telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas

perjanjian-Mu dan (berupaya meraih) janji-Mu semampuku. Aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan amal perbuatanku. Aku
mengakui akan nikmat-Mu kepadaku, selain aku pun mengakui
dosaku. Karena itu, ampunilah aku; karena sesungguhnya tidak ada

yangmengampuni segala dosa kecuali Engkau.'

Siapa sajayang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh
keyakinan, lalu ia meninggal dunia pada hari itu, maka orang itu akan
masuk Surga. Begitu pula, siapa sqayangmengucapkannya pada sore
hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal dunia pada malam
itu, maka orang itu akan masuk Surga."

Disebutkan pula di dalam hadits Abu Bakar ash-Shiddiq, melalui
jahr Abu Hurairahss dan 'Abdullah bin 'Amr:s6 "Rasulullah ffi
pernah mengajarkan Abu Bakar dzikir yangselalu dibaca beliau pada
waktu pagi dan sore dan apabila hendak tidur, yaitu:

,g;tfltr.-flr lV ,e)it', 9t'rt3t\ +v rd1 ll
,;u:'*r fi # f :y q'tlLi,,.li .i1 ijl .i :ti .,{il,,i,i9,;;,

((.r).:^1 it'+i:ir",; # t" i*i ,:is,$;s
s4 HR. Al-Bukhari (no. 6306, 6323) dari Syaddad bin Aus.
s5 HR. Ath-Thayalisi (no.2582), at-Tirmidzi (no.3992), dan al-Bukhari dalam Khalqu Afaalil 'Ibaad

(no. 138); dari Abu Hurairah, dengan sanad shahih.
s6 HR. At-Tirmidzi (no.3529), al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 1204), dan al-Baihaqi dalam

ad-Da'autaat (no. 30) dari 'Abdullah bin 'Amr, dengan sanad hasan.

'rf ,f t,
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'Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui yang ghaib dan
yangflyata,Rabb segala sesuatu dan Yang menguasainya. Aku bersaksi

bahwa tiada ilah selain Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari
kejahatan diriku dan kejahatan syaitan beserta sekutunya. Aku pun
berlindung kepada-Mu dari melakukan keburukan terhadap diriku,
atau dari melakukaflnya terhadap seorang Muslim.'

Kemudian, Rasulullah berpesan: 'I-Icapkanlah do'a itu pada waktu
pagi, sore, dan ketika hendak tidur."'

Adapun di dalam khutbahnya, Nabi ffi biasa mengucapkan:

qW ,'.ri \*:i ,;;,? 4! \*S ,i;)fi,'^*fi + ::;"11 ll' i \)-J J)JJ t)'- )J J J' r 

((.\.,J\.,i

"Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan memohon
ampunan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan

diri kami dan keburukan perbuatan kami."s7

Nabi Mjug bersabda:

(.e\Ar ,.i.i\ii oi$w eir,:s\ jL'€i4--+r $; ll
"sesungguhnya aku telah berusaha menyelamatkan kalian dari api
Neraka dengan menarik pinggang-pinggang kalian, tetapi kalian tetap
berguguran Ge Neraka) bagaikan gugurnya lAron."s8

Manusia diumpamakan dengan serangga itu (laron), karena
kebodoha nny a, gerakanny a y ang cepat, dan prilakunya y ang kurang
peduli/perhatian. Laron memang dikenal sebagai salah satu binatang
yangbodoh tapi lincah.

Di dalam hadits yanglain juga disebutkan:

(( .i$,-p;\1Ju3 #rJs 
"r;tl,.tr 

ll

5'z HR. Muslim (no. 858) dari Ibnu'Abbas.
58 HR. Al-Bukhari (no. 6483) dan Muslim (ro.2284) dari Abu Hurairah.
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"Hati itu tak ubahnya seperti bulu yang dibuang di tanah lapang yang
I rr(oluas- -'

Sedangkan pada hadits lainnya, disebutkan perumpamaan yang
berbeda:

(( .6uri u+fl\lilrJ.ijt b\1|fii;f +ra1 ll
"Hati lebih dahsyat pergolak arLnya (perubahannya) daripada
bergolaknya air di dalam tempayan pada puncak didihnya."'o

Dapat dibayangkan bagaimana gambaran kecepatan gerak bulu
dan golakan air di dalam tempayan yarrg mendidih apabila disertai
dengan kebodohan. Oleh sebab itu, sering dikatakan kepada orang
y ang be rh asil menundukkan o ran g y ang disesatkan ny a:'oiA3J\'iL " Ia
telah mempengaruhinya. " Allah,iH berfirman tentang Fir'aun:

{@ 'up,rbc;' ,i'( 6y7;u:u,iJii ,ffiy
"Maka (Fir'aun) dengan perkataan itu telah tnernpenga.rubi kaumnya,
sebingga mereka patub kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang

fasik." (QS. Az-Zukhrufz 5a)

Allah \99 juga berfirman:

{ @ 6;';\ t5( JfUJ"$"3 i'i'aTrye b
"Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sunggub, janji Allab itu
benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orctngyang tidak mryakini
(kebenaran dyat-dydt Allab) itu menggelisahkan engkau." (QS. Ar-
Rum: 60)

se Diriwayatkan oleh Ahmad (IVl408, 419), Ibnu Majah (no. 28), Ibnu Abi'Ashim dalam as-Sunnab
(no.227 dan228), dan al-Baghawi dalam Syarbus Sunnab (no. l4), 'Abd bin Humaid (no. 353), dan
ar-Ruyani dalamMusnad-nya (no. 568) dari Abu Musa al-Asy'ari dengan beberapa sanad. Sebagian
sanadnya berderajat sbabiih li dzaatihi.

@ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalarn as-Sunnah (no.226), ath-Thabari dalam al-Mu'jamul
Kabiir $X/ 599), dan al-Qudha'i dal em Musnad ary-Syihaab (no. 1371); dari al-Miqdad bin Aswad,
dengan sanad shahih. Hadits ini mempunyai banyak jalur periwayatan. Lihat ash-Sbahiihah (no.
1772).
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Orang yang gelisah atau ragu-ragu tidak teguh pendiriannya,
hatinya selalu guncang. Berbeda dengan o rangyangyakin, pendiriannya
pasti teguh. Maka, seseorang baru bisa dikatakan yakin apabila ia

telah bersikap teguh pendirian. Dan yakin di sini merupakan wujud
keteguhan iman di dalam hati seseorangt baik dalam hal pengetahuan

ataupun amal perbuatannya. Karena, terkadang seseorang mempunyai
ilmu pengetahuan yang baik, namun jiwanya tidak sabar tatkala
mendapatkan musibah, bahkan menjadi terguncang atau goyah
karenanya.

6. Kemarahan berasal dari syaitan

Al-Hasan al-Bashri berkata: "Apabila kamu ingin melihat orang
arllyangtidak punya kesabaran, niscaya kamu dapat menemukannya.
Apabila kamu hendak melihat orang sabar yangtidak punya kearifan,
kamu pun pasti dapat menjumpainya. Namun, apabila kamu hendak

melihat orang yarLg arif lagi penyabar, maka itulah sosok yang
seharusnya (namun ia sukar ditemukan). Allah W berfirman:

ljtj.W|t!t;)W 6 c;U 614 r1 iAG 6 y
(@

'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk d.engan perintab Kami selama mereka sabar. Mereka

mqakini d.yat-ayd,t Kami.' (QS. As-Sajdah: 24)

Oleh karena itulah, jiwa diumpamakan sebagai api, karena ia
cepat bereaksi, membuat kerusakan, dan mudah terpancing emosi.
Keinginan nafsu itu berasal dari api, sebagaimana syaitan juga

diciptakan-Ny, dari api."

Dinyatakan dalam kitab as-Sunan,61 dari Nabi ffi, beliau ber-
sabda:

6r Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4784), al-Bukhari dalam at-Taariihhul Kabiir W/l/8),
Ahmad W/226), 'Abdur Flazzaq(no.20289), dan ath-Thabrani dalam al-Kabiir (XVIV443)dari
'Athiyyah as-Sa;di. Di dalam sanadnya terdapat dua perawi yang berstatus rrajhul. Lihait adb-
Dha'ilrfah (no. 582) karya guru kami, al-AlbanI, dan Syirbul llryaa' Srm/ll) karya az-Zubidr.
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rip ,rnr,;ur 't X dl1 ,r\a\ ;y :)Wy ,r;tE*i\ J, ,: i,;)\ ))
(.W;{.rt ?';i;-*

"Kemarahan berasal dari syaitan, sedangkan syaitan terbuat dari api; dan

sesungguhnyaapidapat dipadamkan dengan air. Maka dari itu, apabila
seseorang di antara kamu marah, hendaknya ia segera berwudhu'."

Di dalam hadits lain disebutkan:

€Wb # * jl cj $,f5I eir e;'O b$ i; bt:t 71

11r grs;i
"Kemarahan adalahbara apiyang dinyalakan di dalam perut anak
Adam. Tidakkah kamu memperhatikan bara api yangterlihat di kedua
matanya dan pembesaran urat leherfifa?"62

Maksudnya, pada waktu darah di dalam hati manusia mendidih
karena hendak melampiaskan rasa amarah kepada sesamanya.

Pada hadits lain, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim,
ditegaskan hal berikut ini:

((.p5lt 6pfii#l ,;e e-fiitr:fut ,il ))
"sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh anak Adam sebagaimana

mengalirnya darah."

Dalam kitab ash-Sbabiibain6s terdapat kisah yang terkait dengan
hal ini: "Suatu ketika, terlihat dua orang laki-laki yangsaling memaki
di dekat Rasulullah. Salah seorang dari mereka terlihat marah sekali
kepada temannya. Maka Nabi ffi bersabda: 'Aku mengetahui satu
kalimat yarLg apabila dibaca oleh seseorarigr niscaya kemarahanflya
akan hilang; yaitu ucapan:

Hadits dha'if. Saya telah me*tahbrijhadits ini dalam catatan kakikita'b ad-Daa'uad Daoaa' (hlm.
159) karya penulis yang saya tabqiq. Di samping ta'liq Qromentar) yang tenulis dalam kitab
tersebut, al-Hafizh al-'Iraqi telah mendha'i{kan riwayat itu dalam Takhriijul lbyaa'(no. 3088).
HR. Al-Bukhari (no. 1930) dan Muslim (no.2175) dari Shafiyyah binti Huyay kii6 .
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((.#.jll ou+tr ;y b\,,r'i ll
'Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk."'

Tentang hal ini Allah \H berfirman:

lt.
Us

^42. 
))z ,z/ )zozz

i*5 ry'so ,A+.)
., -.7
Or.r>l e3i*

@
@

"Tolaklab (kejahatan itu) dengan cdra ydng lebib baik, sehingga ord.ng

ydng ada rasa permusubdn antard hamu dan dia akan seperti temdn

ydng setia. Dan (sifut-stfdt yang baik itu) tidak akan dianugerahkan

kecuali kEada ordng-ord.ngyang sabar, dan tidak dianugerahk'an kecuali

kepada ord.ng-orangyang rnenxpunydi heberuntungdn ydng besar. Dan
jika syaitd.n rnenggdnggurnu dengan sua.tu godaan, maka mobonlah

perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialab Yang Maba Mendengar,

Maha Mengetabur. " (QS. Fushshilat: 34-3 6)

'4-efigtj@ A$)\ t)lz
dlt

tr/
*

v{'

{

dLb edu

i't,

'fiiy/ n .4. ..r?'i,y rfUU o-PV,

$i rig

##i*W.vwtii
,#Ut;|;!-'&r5.ft'6

{@ ryUfrli;u-v*"*6\,#i
*Jadilah pemaaf dan surublah ord.ng mengerjakd.n yd.ng makruf, serta

jangan pedulikan orang'ord.ng yd.ng bodob. Dan jika syaitan datd.ng

menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sunggub, Dia Maba

Mendengar, Malta Mengetahur. (QS. Al-A'raaf : 199-200)

i;3 r;i; @ (,;";,4 F U'qri 6 A A\ErrF

{ @ e;"1 6 6 3",1'}$ @ r-!,3i +fi b 4

Jyqrt-,rj@
,.:ffiva

,/42,2 z
sr.bh
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*Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) ydng lebih baik,
Kami lebib mengetabui dpd yang mereka sifutkan (kepada Allab). Dan
katakanlah: Ya Rabbku, aku berlindung h,epada Engkau dari bisikan-
bisikan syaitan, dan ahu berlindung (pula) kEada Engkau ya Rabbku,
agar mereka tiddk mendekati aku.'" (QS. A1-Mu'minuun: 96-98)

.oofro.
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-4 w;*(1+- 1&#1!' q.

la ,1;
i{,, !*-r*'"*' .,1. j .,.F*;Bk !+.ti!.$tr'Arf'

Rintihan

Suara rintihan seorang Muslim ketika mendengarkan bacaan al-

Qur-an, ataupun tatkala mendengarkan (nasihat), disebabkan oleh

salah satu faktor berikut ini.

Pertama: Muncul nya bayangan tentang suatu derajat atart

kedudukan yang tidak dimilikinya ketika mendengarkan al-Qur-
an. Dia ingin meraih derajat tersebut, dan saat itulah dia menarik

napasnya. Tarikan napas semacam ini adalah tarikan naPas yang

disebabkan oleh kerinduan terhadap sesuatu.

Kedua: Munculny a bayangan dosa yangpernah diperbuat orang

itu, lalu ia menarik napas karena merasa takut dan cemas terhadap

keselamatan dirinya. Tarikan naPas semacam ini adalah tarikan naPas

yangdisebabkan oleh rasa takut.

Ketiga: Munculnya bayatsan mengenai kekurangan yang
memang disadari dan diakui ada pada diri orang itu, hingga ia

menarik napas sebagai reaksi atas kesedihannya. Tarikan naPas

semacam ini adalah tarikan naPas yarLg disebabkan oleh dorongan

perasaan sedih.

Keempat: Munculnyabayansan kesemPurnaan yeng ada pada

diri kekasih yang dicintai orang itu (Allah), sementara ia melihat

kebuntuan jalan menuju kekasih tersebut; sehingga ia menarik
napasnya. Tarikan napas semacam ini adalah tarikan naPas yang

disebabkan oleh penyesalan dan kesedihan.
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Kelima: Kekasih yangdicintai orang itu hilang dari ingatannya,da
ia pun disibukkan dengan sesuatu lainnya. Kemudian, ia mendengar
sesuatu yang membuatnya teringat kepada kekasihnya ini, hingga
terlintaslah dibenaknya kecantikan pujaan hati itu, lalu terlihat pintu
perantara terbuka dan jalan menuju kekasihnya terpampang jelas,
maka ia pun menarik napasnya. Tarikan napas semacam ini adalah
tarikan napas yang disebabkan oleh kebahagiaan dan kegembiraan
atas munculnya bayangan positif yangtebersit di benaknya.

Intinya, tarikan napas seperti ini disebabkan oleh munculnya
suatu energi yang kuat dan secara tiba-tiba, sementara tempat untuk
menanggung beban dari energi tersebut (yakni hati manusia) amat
lemah.

Kekuatan energi yangdatang dari luar itu memberikan pengaruh
ke dalam jiwa seseorang. Kekuaran ini memang tidak tampak atau
disadari olehnya, dan yang demikian itu berpengaruh lebih kuat dan
lebih lama. Sebab, apabila kekuatan dari luar tersebut tampak oleh
seseorang, maka efek yang diakibatkannya akan melemah, bahkan
nyaris terputus.

Ketentuan ini berlaku pada tarikan napas yangdialami oleh orang
yangjujur saja. Hal ini mengingat bahwasanya tarikan napas bisa
dilakukan oleh oran g yangjujur, orang yang hanya mencuri-curi,
maupun orang yangmunafik.

.oofoo.
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" Sabda Nabi*ffi Bama sekali berMa dengan

hragam ftuah omng-orang biJak dl muka bumi inl.

thapan bellau eelalu mengandung htkmah dan pelqiaran

yang tidak hanga menenteramkan tetapi juga mengelarnatkan

baik di kehidupan dunla maupun kehidupan akhirat
Bagairnana lidal demthtan ry@nglcan diep Uqng bsliau utarakan

&Ma Nabi ffi adalah Fetuniuk Uang sempurna

unfuk biea membumikan al-Qur-an hngan berpegang kepada pefunjuk beliau
ketakuraan g"og ,.bun"*g" 

"krn 
lrhitl

ketakuraan gang selalu *rng"*"r,k"n eetiap langkah

para mueaffr akhirat di perJalanannga b1*l3r1t:,,,,,,'

e€makin mendeksttanJaraknga kdg W S

,. 
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Ketakwaan Ada di Hati

1. Ibadah hati

Abud Darda' berkata: "Alangkah terpujinya tidur dan berbuka
puasanya orang-oran g yang bij ak lagi dalam pen getahu anny a. Lihatlah,
bagaimana mereka mengungguli shalat malam dan puasanya orang-

orang bodoh. Ingatlah bahwa sebiji sawi ibadah yang dilakukan
orang-orang yang bertakwa adalah lebih utama daripada sebesar

gunun g ib adah y ang dilakukan o rang-ora ng y artg tep er day a." I

Ungkapan ini merupakan salah satu ungkap^nyarLgsarat hikmah.
Di samping itu, ia merupakan bukti kesempurnaan pemahaman para

Sahabat #*dan bahwa mereka adalah generasi yang selalu berada di
garis terdepan dalam meraih setiap kebaikan daripada generasi yarLg

datang sesudah mereka.

Dan ketahuilah, seorang hamba hanya dapat menempuh ialan
menuju Allah dengan hati dan harapannya, bukan sekadar dengan

anggota badannya saja.

2. Hakikat takwa

Ketakwaan pada hakikatnya terletak pada ketakwaan hati, bukan
ketakwaan anggota badan. Pernyataan ini sebagaimana firman Allah
\H berikut:

1 Az-Zuhd (hlm. 137-138) karya Imam Ahmad bin Hanbal.
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{@ ,-,fuifi n6b;i,*a & 6 ayy-
"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-
syiar Allah, maka sesunggubnya bal itu timbul dari ketaka)dan hati."
(QS. Al-Hqj:32)

( @ "e 6;iti AV 
"<l: 

W, 1; tii;L -;i\ JEi *
"Daging(bewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali ti.dak akan sampai
kepada Allab, tetapi ydng sampai kepada-Nya adalab ketakuaan karnu."
(QS. Al-Hajj:37)

Nabi ffi pun pernah bersabda:

(('66F\))
"Takwa itu ada di sini."2

Ketika menegaskan hal itu, Rasulullah ffi menunjuk dada beliau.

Orang yang cerdas-dengan berbekal tekad yang bulat, cita-
citanya yang tinggi, tujuannya yang mulia, niatnya yang baik, dan
dengan sedikit amal saja-mampu menempuh jarak beberapa kali lipat
lebih jauh daripada jarakya^gdapat ditempuh oleh orangyangtidak
berbekal dengan sifat-sifat tersebut. Tanpa semua iru, seseorang pasti
akan menempuh perjalanannya dengan kelelahan dan kesulitan yang
luar biasa. sungguh, keinginan kuat yangdiiringi dengan rasa cinta
kepada-Nya, bisa menghilangkan kesulitan dan membuat perjalanan
menjadi lebih menyenangkan.

3. Tekad dan keinginan kuat

Menjadi yangterdepan dan pemenang dalam perjalanan menuju
Allah \H hanya dapat dilakukan dengan tekad, keinginan, dan niat

2 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2564) dari Abu Hurairah. Lihat pula Jaami'ul 'Uluum wal Hikaam
(htm.257) karya al-}{afizh Ibnu Rajab, pada pembahasan haditike-lS.
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yang kuat. Orang yang mempunyai tekad kuat-sekalipun pasif-
mampu mendahului orang y^ngbanyak beramal tapi tidak memiliki
tekad yangkuat. Akan tetapi, jika kedua orang itu mempunyai tekad
yarTgsama, maka yatglambat benindak akan dikalahkan oleh orang

yanglebih aktif beramal.

Tema ini akan dijelaskan lebih detil dalam frame makna Islam dan

ihsan, pada pembahasan-pembahasan berikutnya.

.orfo..
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Petunjuk Nabi Adalah
Petunjuk Yang Sempurna

l. Sunnah Nabi g
Petunjuk yangsempurna adalah petunjuk Rasulullah ffi. Karena,

petunjuk beliau ini telah memenuhi semua hal yang dituntut di dalam
Islam dan ihsan. Meskipun beliau memiliki kesempurtraan) kekuatan
tekad, dan kedudukan yang mulia di sisi Allah W, namun beliau terus
melakukan shalat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Beliau
juga terus berpuasa sampai dikatakan bahwa beliau tidak pernah
berbuka. Bahkan beliau tetap berjihad di jalan Allah, senantiasa
bergaul dengan para Sahabat dan tidak menutup diri dari mereka,
dan tidak meninggalkan amalan-amalan nafilab (sunnah) dan bacaan-

bacaan do'a untuk menghadapi segala sesuatu yangdatang dari luar,
yangtidak mampu ditaklukkan oleh kekuatan manusia.

2. Syari'at Islam

Allah \iH memerintahkan para hamba-Nya agar melaksanakan
syari'at Islam dengan aktivitas lahir mereka dan melaksanakan hakikat
iman dengan aktivitas batin mereka. Tidak akan diterima salah satu
dari keduanya (syari'at Islam dan hakikat iman) kecuali bila keduanya
dilakukan secara berdampingan.

Di dalam kitab al-Musnafr rerdapat sebuah hadits yang diriwayatkan
dengan sanad marfu', yartg menyatakan:

I Diriwayatkan oleh Ahmad (trIl135), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mtsbannaf $I/lL) dan al-Iimaan

298 Bab3-HaditsNabawi



))e{t5,:abici)uy1((...t.ljt

"Islam adalah sesuatu y^ngdilakukan secara terang-terangan (ahiriah),
sedangkan iman adanya di dalam hati (batiniah)."

Dengan demikian, setiap orang yangkondisi lahirnya beragama

Islam, tetapi hal itu tidak bisa membuatnya meraih hakikat iman
yang terselubung di dalam hati, maka keislamannya itu tidak
memberikan manfaat baginya; hingga ada segelintir keimanan di
dalam batinnya. Demikian pula sebaliknya, keberadaan iman dalam

batin seseorang yangtidak melaksanakan syari'at Islam secara lahir
tidak akan membuahkan manfaat, sebesarr apa pun kekuatan iman
yang dimilikinya.

Oleh sebab itu, seandainya hati seseorang telah luluh oleh rasa

cinta dan takut kepada Allah, namun hal itu tidak diiringi dengan

pelaksanaan ibadah sebagaimana diperintahkan dan tidak disertai
dengan pelaksanaan syari'at y^ng bersifat lahir, maka rasa cinta dan

takut itu tidak akan dapat menyelamatkannyadariapi Neraka. Sepeni

halnya seseorang yatgmelaksanakan Islam secara lahiriah tetapi tidak
terdapat hakikat iman di dalam hatinya, maka yang demikian pun
tidak dapat menyelamatkannya dari api Neraka.

3. Golongan yang menempuh falan Allah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-

orang lurus yangmenempuh jalan menuju Allah dan negeri akhirat
terbagi menjadi dua golongan.

(hlm 5), al-Bazzar (no. 20), dan Ibnu 'Adi dalam al-Kaamil (V/1850); mereka meriwayatkannya
dari ialur Anas. Di dalam'sanadnya terdapat 'Ali bin Mas'adah; statusnya sbaduq $$ur dan dapat

diambil riwayatnya), tetapi ia nielakukin kekeliruan dalam periwayatannya. Maka, haditsnya
bisa dinyatakin hasan. Bahkan, sebagian ulama menyatakannya-dha'iflarena alasan tersebut, dan
sebagian lainnya menyatakan hasan. Saya lebih condo,ng \ep{a pendapat yang menyatakannya
hasan. Pasalnya, perawi ini sendirilah yang meriwayatkan hadits:

( \i(p\ si\E;;l\ F),'"\E i;\ at 3l ))
"Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Dan, sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah
merelia vans banvak bertaubat."
Hadir ini Siri*iyrtkan oleh at-Tirmidzi (no. 2499-tahqi4 Syai\h Ahmad Syakir) dan Ibnu
Maiah (no. 4305). fuwavatnya dinyatakan hasan oleh seiumlah ulama hadits. Imam as-Subki,

dallm ihabaqaaiusy Syoifi'ryyab al-kubaa 0'/l2l), berkomentar: "Hadits jayyid."
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Golongan pertama: Orang-orang yangmempergunakan
waktu senggangnya, setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib,
untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang bersifat fisik, dan
menjadikan perbuatan tersebut sebagai kebiasaan mereka. Namun
demikian, mereka tidak berupaya mewujudkan ibadah hati atau
batin secara lebih dalam, menapaki tingkatan demi tingkatannya, dan
melaksanakan hukum-hukum yangberkenaan dengannya. Golongan
ini tidak meninggalkan hal fundamental dalam amalan ibadah hati
ini tetapi perhatian mereka lebih terfokus pada peningkatan ibadah-
ibadah lahir saja.

Golongan kedua: Orang-orang yang mempergunakan sisa
waktunya, setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah,
untuk memperbaiki kualitas hati mereka, memfokuskannya hanya
kepadaAllah, serta menjaga bisikan-bisikan dan kehendak-kehendaknya
agar selalu tertuju pada Allah semata. Mereka menjadikan kekuatan
ibadah mereka terletak pada amalan-amalan hati, seperti memperbaiki
rasa cinta, takut, berharap, tawakkal dan bertaubat kepada Allah. Bagi
mereka, apabila hati mendapatkan sedikit anrid (ilham) dari Allah
adalah lebih baik daripada melakukan banyak ibadah sunnah yang
bersifat fisik.

Apabila salah seorang dari mereka telah mendapatkan kemanrapan
hati hanya tertuju pada Allah dan mendapatkan ilham, baik ilham
yang berupa ketentraman batin, cinta kasih, rasa rindu, ataupun
keluluhan hati dan kerendahan di hadapan Allah, maka ia tidak akan
menggantikannya dengan sesuatu yarLglain. Terkecuali jika memang
ada perintah syari'at untuk melakukan suatu ibadah, maka ia akan
segera melaksanakan perintah itu bersamaan dengan kehadiran ilham
tersebut jika memungkinkan. Tapi jika tidak mungkin melakukannya,
maka ia cukup melaksanakan perintah itu saja, sekalipun ilham itu
hilang darinya.

4. Keutamaan ibadah sunnah

Ketika waktu pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah telah tiba, pada
saat inilah golongan kedua di atas dihadapkan pada pilihan yangcukup
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sulit. Jika seseorang mampu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu
bersamaan dengan salah satu bentuk ilham yang didapatkannya,
maka itulah yang terbaik. Namun jika hal itu tidak mungkin
dilakukan, maka hendaknya ia memerhatikan mana di antarayang
lebih utama (mendesak) dan lebih dicintai Allah: apakah lebih
baik mengerjakan ibadah nafilab (sunnah) sekalipun ilham y^ng
dirasakannya harus hilang pada saat itu, misalnya membantu orang
yang sedang kesusahan, menunjukkan jalan orang yang tersesat,
menutupi kebutuhan orang lain, mempertebal keimanan dan
sebagainya; ataukah sebaliknya?

Untuk beberapa contoh di atas, hendaknya hamba tersebut men-
dahulukan ibadah nafilah karena kedudukannya lebih utama daripada
ilham yang dirasakannya. Apabila ia mendahulukan ibadah nafilab
tersebut karena Allah, demi menggapai keridhaan-Nya, dan untuk
mendekatkan diri kepada-Nya, niscaya Dia akan mengembalikan
kepadanya ilham tersebut, bahkan lebih kuat daripada ilham
sebelumnya.

Adapun untuk kasus-kasus yang lain, bisa jadi ilham yangdatang
lebih utama untuk dipertahankan daripada mengerjakan ibadah
nafilab. Jika demikian kondisinya, maka yang harus dilakukannya
adalah bertahan sampai ilham itu sirna; sebab ilham tersebut bisa
hilang selama-lamar7ya, sedangkan ibadah nafilab tidak.

Pembahasan masalah ini memerlukan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai cara dan tingkatan-tingkatan ibadah, serta
pengetahuan tentang skala prioritas dalam beribadah. Sungguh,
Allah jualah yang memberikan taufik untuk memahamkan kita
terhadap hal-hal tersebut. Tiada ilah selain Allah, tiada pula Rabb
selain-Nya.

Fawaidul Fawaid
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4 HR. Al-Bukhari (no. 4890) dan Muslim (no.2494) dari 'Ali 4f .5 Pendapat ini dinukilkan oleh al-Hafizh dalam Fathul Baari |y'IJJ/635). Di dalamnya, ia juga
mengutip sanggahan al-Qurthubi terhadap pemahaman salah tersebut; seperti halnya sanggahan
yang dikemukakan Ibnul Qayyim 'i'i)H.

Ampunan Bagi Kaum Muslimin
Yang lkut Perang Badar

Nabi ffi pernah bersabda kepada'IJmar 45 :

6rL3tuWu;3r ))

"Tahukah kamu bahwa Allah telah menyaksikan para pejuang Perang
Badar, lalu Dia berfirman: 'Lakukanlah apa saja yang kalian suka,
karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian."'a

Banyak orang yang keliru mamahami makna hadits ini. Sebab,

mereka memahami makna hadits ini secara zhabir (lahiriah) saja;

sehingga, mereka menganggap orang-orang yang turut serta dalam
perang tersebut boleh berbuat dan memilih apa saja yang disukai.
Padahal, pemahaman demikian adalah keliru.

Sebagian ulama-di antaranya Ibnul Jauzi5-berpendapat bahwa
sabda beliauffi "Lakukanlah" tidak dimaksudkan untuk menunjukkan
perbuatan di masa mendatanB; akan tetapi, kata itu ditujukan kepada
perbuatan yangtelah dilakukan. Dengan demikian, makna hadits ini
menjadi: "Perbuatar, apa pun yang telah kamu lakukan di masa lalu
sudah Aku ampuni."
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Ibnul Jauzi'alS6lantas menjelaskan: "Ada dua hal yang me-

nunjukkan pengertian ini. Pertamaz Jika yang dimaksud adalah
perbuatan yangakgn datang, maka seharusnya diiringi dengan per-

nyataarLi (GU #i;3 . . . ll ' .. . niscaya Aku akan mengampuni kalian. '
Kedua: Tanpa adanya penafsiran tambahan, maka lahiriah hadits
ini menunjukkan pembolehan berbuat dosa; padahal, tidak adayang
berpendapat demikian. Maka, makna hadits tersebut berdasarkan
pendapat ini adalah: 'sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa-

dosamu yanglalu, karena kamu mengikuti perang ini.'"

Akan tetapi, pendapat yangdikemukakan oleh IbnulJauzi tersebut

dinyatakan dha'if oleh sebagian ulama yanglain, dikarenakan dua hal
pula; sebagaimana penjelasan berikut ini.

Pertama: lafazh ttrj:;rll "lakukanlah" menunjukkan makna
sebaliknya. Sebab, lafazh (($31)) ini ditujukkan untuk perbuatan di
masa yang akan datang (akan terjadi), bukan untuk perbuatan yang
telah terjadi.

B ahkan, meskipun sesudahnya disebutkan den gan laf.azh, yaitu:
(( H eyL iii)) "Aku telah mengampuni kalian," yang notabene
ditujukan untuk masa yanglalu, hal itu tidak serta merta menjadikan
lalazh,J3t memiliki makna yangsama dengannya. Sebab, kalimat:
((,tfr -r5)) adalah sebuah pernyataan yang menegaskan adanya
pengampunan pada masa yang akan datang. Konteks seperti ini
disebutkan juga dalam beberapa ayat al-Qur-an, seperti dua firman
Allah di bawah ini:

{@;i5ti1}
"Ketetapan Allah pdsti datang." (QS. An-Nahl: 1) Maksudnya,
ketetapan Allah pasti akan datang. Dan firman A1lah:

(@ &r'";'y
"Dd.n datanglah Rabbmu." (QS. Al-Fajr:
akan datang. Serta ayat-ayat semisalnya.

Fawaidul Fawaid
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Islam itu mewujud secara

lahir, sedangkaniman

mewujud secarabatin.

Seandainy a hati s eorang

harnb a t elah luluh dalam

perasaan cinta dan takutnya

kepada Allah, namun dia

ti d ak m er el eJl ek sikanny a

dalam amalan-amalan

lahir y ang dip erintahkan

syari'at, niscaya cinta dan

takutnya itu tidak dapat

meny elam atlcnn diriny a dari
apiNerako.

Kedua: Konteks hadits itu sendiri
menolak pendapat tersebut. Sebab,
kemunculan hadits ini dilatarbelakangi
oleh kisah Hathib yang membocorkan
rahasia Nabi ffi. Sementara perbuatannya
itu merupakan dosa yangterjadi setelah

Perang Badar, bukan sebelumnya. Jadi,
bisa dipastikan bahwa yang dimaksud
oleh hadits ini ialah dosa yang akan
datang.

Menurut kami (Ibnul Qayyim
'#E) -* ol I aah u a' I am-ungkap an ini
ditujukan kepada suatu kaum (yakni para
Sahabat) yangditakdirkan Allah W tidak
akan menjadi murtad, mereka akan

meninggal dalam keadaan masih memeluk agamalslam. Kaum tersebut
boleh jadi melakukan dosa sebagaimana kaum lainnya. Akan tetapi,
Allah \W tidak akan membiarkan mereka terus-menerus berbuat dosa.

Dia w;i akan memberikan mereka taufik untuk bertaubat dengan
tulus, beristighfar, dan berbuat kebajikan yangdapat menghapuskan
berbagai kesalahannya. Jadi, pemberian keistimewaan ini secara

khusus kepada para Sahabat &.dan tidak kepada kaum yanglainnya,
karena faktor-faktor yang menyebabkan ampunan Allah tersebut
benar-benar telah mereka miliki, sehingga mereka akan senantiasa

diampuni oleh Allah.

Sekali lagi, hadits ini tidak menafikan bahwa jaminan peng-
ampunan itu diperoleh karena mereka mewujudkan sebab-sebabnya.

Lebih jauh, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa
mereka boleh meninggalkan perintah-perintah wajib karena adanya
jaminan pengampunan dari Allah. Sebab, seandainya pengampunan
itu diperoleh begitu saja tanpa adanyakeharusan untuk tenrs berupaya
melaksanakan apa-ap a y angdiperintahkan-Nya, niscaya p ara Sahabat

tersebut tidak perlu lagi mengerjakan shalat, puasa, maupun haji;
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termasuk pula menunaikan zakat dan berjihad. Sungguh, hal ini
mustahil terjadi.

Selain itu, salah satu hal yangpaling ditekankan dan diwajibkan
Allah \H kepada manusia setelah berbuat dosa adalah bertaubat.
Dengan demikian, jaminan akan adanya pengampunan sePerti yarLg

terdapat dalam hadits itu tidak menyebabkan orang yarLg dijamin
bebas meninggalkan segala sebab yangdapat mendatangkan amPunan-

Nyr.

Hadits lain yang semakna dengan hadits di atas adalah sabda

Rasulullah ffi di bawah ini:

esr'? .^ # ,$llb\stii d'i!f b; &i ,i\tu\13\'")L +if ll

"y\i$t 
a;:.i r',,: ,si ,it,6 A\131#!i '"j ,egii el'r ;\iY

ei ,$a A\it.ili '"i L<:;if ;irr ;vv esr'l ,^ F ,u-

#1rr j* V, X 'ai i* p; :iirr i6t 'd- 
;yprS \it 4#i r;,,

(( .;r.t \; #il5 ,Sr:A.,t L fr ,r tLV:

"seorang hamba melakukan suatu dosa, lalu ia berdo'a: ''\ilfahai
Rabbku, aku telah berbuat sebuah dosa; ampunilah aku.' Maka Dia
mengampuninya. Setelah beberapa lama ia berbuat dosa yang lain, lalu
ia mengadu lagi: '\trflahai Rabbku, aku telah berbuat dosa; ampunilah
aku.' Maka Dia mengampuninya. Beberapalama setelah itu, hamba

tadi berbuat dosa yanglain lagi, lalu ia ftembali bersimpuh di hadapan-

Nya dan) berkata: '\flahai Rabbku, aku telah berbuat dosa; ampunilah
aku.'Maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku tahu bahwa ia mempunyai
Rabb yang dapat mengampuni dosa dan sangguP menyiksanya.
Sesungguhnya Aku telah mengampuni hamba-Ku, maka silakan saja

ia berbuat apa pun yargdiinginkarLnya."'6

6 HR. Al-Bukhari (ro. 7507) dan Muslim (no. 2758) dari Abu Hurairah gE . Ibnu Hibban
menjelaskan dalam sbahiilt-nya @/llZ): "Kalimat 'Lakukanlah apa sala semaumu' adalah kalimat
yang mengindikasikan ancaman, sedangkan kalimat sebelumnya yang_bermakna: 'Aku telah
mengampuni kamu'diberlakukan apabila orang tersebut telah benaubat kepada-Nya."
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Hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan izin dari Allah \99

kepada hamba tersebut untuk melakukan segala yangharam danyang
buruk. Akan tetapi, yang hendak ditekankan adalah bahwasanya
Allah w;j akan mengampuninya selama perilakunyatetap demikian;
yakni selalu bertaubat setiap kali telah berbuat dosa.

Pemberian keistimewaan seperti itu kepada hamba tersebut-
karena Allah mengetahui bahwa si hamba tidak akan berbuat dosa
secara terus-menerus, dan setiap kali dia melakukan dosa, ia pasti
akan bertaubat kepada-Nya-merupakan sebuah ketentuan y ang juga
berlaku bagi hamba-hamba lainnya yang berprilaku sama. Hanya
saja, sosok hamba yangdimaksud dalam hadits ini telah ditetapkan
akan mendapatkan ampunan tersebut, sebagaimana ampunan tersebut
telah ditetapkan bagi para Sahabat yarLg ikut dalam Perang Badar.

Begitu pula dengan orang-orang yang telah diberi janji Surga
oleh Rasulullah M, atav yang sudah diberitahukan bahwa dosanya
telah diampuni oleh-Nya. Tidak seorang pun dari mereka yang
memahaminya sebagai sebuah pembolehan untuk berbuat dosa dan
maksiat. Atau pembolehan untuk meninggalkan perkara-perkara
yang diwajibkan. Sebaliknya, mereka justru semakin bersungguh-
sungguh dan waspada setelah mendengar berita gembira itu; beramal
lebih serius daripada sebelum mengetahuinya, sepefti halnya sepuluh
Sahabat Nabi yangmendapatkan jaminan masuk Surga.

Abu Bakar ash-Shiddiq-misalnya-bersikap sangat waspada dan
khawatir, demikian pula 'Umar; karena mereka tahu bahwa berita
gembira yang dijanjikan itu terikat dengan beberapa syarat tertentu
dan harus dilakukan secara konsisten hingga akhir hayat. Di samping
terikat pula dengan syarat tidak ada faktor yang menghalangi
terwujudnya semua itu. Sungguh, tidak ada seorang Sahabat pun
yang memahami kandungan hadits itu sebagai pembolehan untuk
melakuka n 

^p 
a saja y ang diin ginka nny a.
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Berusaha Dengan Cara Yang Baik

Nabi ffi bersabda:

(( .,rr-El OWi Seirr qiSU ll
"Bertakwalah kalian kepada Allah, dan carilah rezekidengan car^yang
baik."7

Di dalam sabdanya ini, Rasulullah ffi menyandingkan antara
kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Karena, kenikmatan
dan kesenangan akhirat itu hanya dapat diperoleh dengan menjalankan
ketakwaan kepada Allah. Sedangkan ketenangan hati dan kenyamanan
badan, tidak mementingkan dunia, tidak terobsesi terhadapnya, tidak
mencurahkan segal a tenaganya sekadar untuk mendapatkannya;
semua itu hanya dapat diperoleh dengan berusaha mencari rezeki
dengan cara yang baik (dibenarkan).

Orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan memperoleh
kesenangan dan kenikmatan akhirat. Sementara orang yangmencari
rezeki di dunia dengan cara yang dibenarkan (baik) akan terhindar
dari kesusahan dan kesedihan dunia. Hanya kepada Allah saja kita
memohon pertolongan.

7 Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2laa) dat al-Baihaqi N /265),
dari hadits Jabir.gi; . Awal hadits di atas berlafazhkan: (( {i}l E5l tJ\:Jl [ili )) "\(lahai sekalian
manusia, benakwalah kepada Allah."
Al-Bushairi berkomentar di dalam Misbbaahuz Zujaajah QI/356-dengn tabqiq saya): "Hadits ini
dha'if." Selanjutnya, ia menyebutkan hadits-hadits lain yang menguatkannya; di antaranya hadits
Ibnu Hibban (no. 3239), al-Hakim [L/ a), dan al-Baihaqi N /264-265) dari Jabir gE , dengan sanad
shahih. Selain riwayat itu, masih banyak hadits penguat lainnya.
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Penyair berkata:

seandainya manusia rnd.fttpu mendcngar sudrd. dunia yang selalu

melenakan, niscalta mereka yd,ng rnendengarnya akan berkata:

"Berapa banyak ord,ngyangyakin dalam bd,up ini telah kubinasakan?
Dan berapa banyak penumpuk harta ydng telab kucerai beraikan?"

.oofo..
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Akhlak Nabi ;ffi Dan Ketakwaannya

Di dalam diri Nabi ffi terhimpun ketakwaan dan akhlak yang
mulia.8 Sesungguhnya, ketakwaan kepada Allah menyebabkan
hubungan seorang hamba dengan Rabbnya menjadi baik. Adapun
akhlak yang baik, sikap ini dapat menjaga keharmonisan hubungan
di antara sesama makhluk-Ny..

Kesimpulannya, dengan bertakwa kepada Allah, seorang hamba
akan dicintai oleh Allah, sedangkan dengan akhlak yangbaik seseorang

akan dicintai oleh orang lain.

"rlo"

8 Meneladani Nabi S secara sempurna dilakukan dengan mengikuti akhlak, adab, dan sopan santun
beliau. Juga dengan mengikuti petunjuk beliau yang sempurna baik lahir maupun bathin.
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Mengikuti as-sunnah

1. Tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal

Akal yangdidukung oleh taufik dari Allah akan mengetahui bahwa
segala sesuatu yangdibawa oleh Rasulullah ffi adalahkebenaran yang
tidak bertentangan dengan akal dan hikmah.

Sementara akal yang tidak mendapatkan taufik, ia akan menyatakan
bahwa ada perselisihan atau kontradiksi antara'aql (akalmanusia) dan
naql (wahyu ilahi), juga antara hikmah dan syari'at-Nya.

2. Keutamaan menekuni as-sunnah

Perantara terbaik untuk dekat dengan Allah adalah (1) menekuni
as-Sunnah dan mengamalkannya secara lahir dan batin, (2) senantiasa
merasa butuh kepada Allah, dan (3) selalu mengharapkan keridhaan-
Nya dalam setiap perkataan dan perbuatannya.

Seseorang tidak akan bisa dekat dengan Allah, kecuali setelah ia
melalui ketiga hal itu. Begitu pula sebaliknya. Tidaklah hubungan
seseorang dengan-Nya terputus, melainkan karena ia meninggalkan
ketiganya; ataupun mengabaikan salah sarunya.

3. Sesuatu meniadi ielas dengan mengetahui lawannya

Ada tiga pilar utamayangmenjadi landasan kebahagiaan seorang
hamba, dan setiap pilar mempunyai lawannya masing-masing. Siapa saja

yang tidak memiliki pilartersebut, maka ia pasti mendapatkan lawannya.
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Ketiga dasar yang dimaksud beserta lawannya masing-masing
ialah: (1) tauhid, yanglawannya adalah syirik; (2) sunnah tfanglawan-
nya adalah bid'ah; dan (3) taat,yarlglawannya adalah maksiat.

Ketiga pilar kebahagiaan di atas hanya mempunyai satu lawan
bersama; yaitu kehampaan hati dari rasa cinta kepada Allah beserta

apa yarrg ada di sisi-Nya, juga kehampaan hati dari rasa takut kepada

Allah beserta adzab yangada di sisi-Nya.

oofo..
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Meninggalkan Perintah Lebih Besar
Dosanya Daripada Melanggar Larangan

Sahl bin 'Abdullah €5 berkata: "Meninggalkan perintah Allah
itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada melanggar larangan-

Ny". Pasalnya, Nabi Adam.UO; diterima taubatnya oleh Allah
setelah beliau memakan buah pohon yang dilarang oleh-Nya.
Sedangkan Iblis tidak diampuni karena menolak untuk bersujud
kepada Adam, ketika Allah memerintahkannya untuk melakukan
hal itu."

.orlrr.
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Aku hendak menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah
yang amat penting dan tidak dapat disepelekan. Mengenai alasan
mengapa meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada
melanggar larangan, ada beberapa hal:

0 Alasan yang dikemukakan oleh Sahl g, , yaitu bahwasanya
Allah \H menerima taubat Nabi Adam-rp setelah beliau melanggar
larangan Allah; memakan buah terlarang. Akan tetapi Allah tidak
mengampuni Iblis musuh Allah setelah ia meninggalkan perintah-
Nyr, yaitu tidak mau bersujud kepada Adam.

.olflo.

2) Dosa melangga r larangan biasany a terjadi karena syahwat
dan kebutuhan, sedangkan dosa meninggalkan perintah bias anya
disebabkan oleh kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan tidak
akan masuk Surga orang yang di hatinya bercokol kesombongan
walaupun seberat dzarrab.l sebaliknya, akan masuk Surga orang yang
mati membawa tauhid, sekalipun ia pernah berzina dan mencuri.2

.oofoo.

Sebagaimana dinyatakan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 91 dan no. 148) dari
Ibnu Mas'ud. Mengenai kandungan fiqih hadits ini, Iihat kitab Shabiih lbnu Hibban ffll/a9a); di
dalamnya terdapat banyak penjelasan penting.
Sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari (no. 5388) dan Muslim (no. 94) dari Abu Dzarr .#, .

Alasan "Meninggalkan Perintah
Lebih Besar Dosanya Daripada
Melanggar Larangan"
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3) Melakukan perintah lebih dicintai daripada meninggalkan
larangan.

Pernyataan tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah

nash; di antaranya sabda-sabda Nabi ffi berikut ini:

U.GS ;"'aJ':ar/,r it;rt'lr ,.-in
"Amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah melaksanakan shalat

tepat pada waktunya."s

"Nabi ffi pernah bertanya: 'Maukah kuberitahukan tentang sebaik-

baik amal perbuatan kalian, y^ngpaling bersih di sisi Rabb, sang Raja

Dirajakalian; yanglebih tinggi mengangkat derilat kalian; darryang
lebih baik bagi kalian daripada berperang melawan musuh, yakni ketika

kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian?'

Para Sahabat menjawab: 'Tentu saja, wahai Rasulullah.'Lantas, beliau

menjelaskan:'Yaitu berdzikir kepada Allah."'a

(( .id.llr ?.ci';a',>i r;:i:'tl l>

"Ketahuilah, bahwasanya sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah

shalat."s Serta berbagai nash lainnya.

Dalam hal ini, "meninggalkan larangan" termasuk kategori
amal perbuatan. Karena, "meninggalkan larangan" adalah perbuatan

menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu,

HR. Al-Bukhari (no. 1782) dan Muslim (no. 65) dari Ibnu Mas'ud {E .

Diriwayatkan 
"leh,q.hmai N/tg5),at-Tirmidzi Qro.3374),lbn1{aj.a!r (no. 3790), dan al-Hakim

[/a96). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi menyetujui penilaiannya.

Hadits ini dinukilkan dari Abud Darda"
Penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad N/292\,ad-Darimi (I/ 168), ath-Thabrani dalam

al-Xlbiir (no. t+++), Ian Ibnu Hibban (no. 1037); dari Tsauban, dtngan sanad hasan. Al-Bukhari
meriwayatkannya pula (no. 695), seperti penggalan hadits ini, dari ucapan 'Utsman eE .
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Allah mengaitkan kecintaan-Nya dengan pelaksanaan perintah-Nya;
sebagaimana beberapa firman Allah berikut ini:

3r)i LS,.-#( k .rW A 5M- 6ji r.i- aiiyy
(@

"Sesungguhnya Allab rnencintai orang-orang ydng berperang di jalan-
Nya dalam barisan ydng terd,tur, mereka seahan-akan seperti suatu
bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaff: 4)

{@ a-#i9e:Gy
"DAn Allab mencintai ordngyang berbuat kebaikan." (QS. Ali 'Imran:
134)

{ @ <,lr-fr\ U';i$ i'l-?fu- Lb
"dan berlakulah adil. Sunggub, Allah rnencintai orang-orang yang
berlaku adil." (QS. Al-Hujuraat: 9)

{@'u-..Ai*frr'b
"Ddn Allah mencintai orang-ord.ngydng sabar." (QS. Ali 'Imran: 146)

Sedangkan berkenaan dengan pelanggaran larangan, kebanyakan
ayat al-Qur-an menafikan kecintaan Allah atas pelanggaranitu; seperti
dalam ay^t-ayat berikut ini:

{@ ',cii\ u{{i'r)y
"sedang Allab tidak menyukai kerusakan " (QS. Al-Baqarah: 205)

(@ 2-#)€ik$**x'tty
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"Dd,n Allab tidak menyukai setiap orang ydng sombong dan mem-

bangakan diri." (QS. Al-H adtid: 23)

{@ 6.i3ia;*6i5Yvrs{i}
"tetapi jangan melampaui batas. Sungub, Allab tidak menyukai ordng-

ord.ngyang melampaui batas." (QS. Al-Baqarah: 190)

WGxii,4 *;Jy);,f 'u;A\ fiAi{it c"i*i}

{@
*Allah tidak menyuhai perkataan buruk, (yong diucapkan) secd.rd terus

terang kecuali oleb orang yang dizalimi. Dan Allab Maha Mendengar,

Maba Mengetahui." (QS. An-Nisaa': 148)

{@ 6F<G;,\4GU*^I'LLY
"Sungguh, Allah tidak menyuh,ai orang ydng sombong dan mem-

banggakan diri." (QS. An-Nisaa': 36)

D an ay at-ayat semis alny a.

Di dalam ayat lain dinyatakan bahwa Allah membenci dan

memurkai perbuatan melangg ar larangan; sebagaimana dalam firman-

Nya:

{ @ \i;K q''+'''35 i'fu:t; if y
"Sernu.d itu kejabatannyd. a.rnd.t dibenci di sisi Rabbmu." (QS.Al-Israa': 38)

Begitu pula, ditegaskan dalam firman-Nya:

{ @',i 1 5A-\1 t#\ ;{frrCu6 }
"Yang demikian itu adalab karena sesunggubnya mereka mengikuti apa

yang menimbulkan kemurkaan Allab." (QS. Muhammad: 28)
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Apabila hal ini telah dipahami, maka kita segera akan mengetahui
bahwa mengerjakan apa yang dicintai Allah merupakan tujuan
utama. Oleh karena itulah, Allah W menakdirkan apa-apa yang
dibenci dan dimurkai-Nya, tidak lain agar dapat mengantarkan
seseorang kepada sesuaru y^ng dicintai-Nya. Sebagai contoh, Allah
menakdirkan kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan, supaya semua
ini mengantarkan seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang
dicintai oleh Allah, seperti berjihad, mengharapkan mati syahid,
bertaubat, berdo'a dan merendahkan hati di hadapan-Nya. Di samping
agar Allah dapat menampakkan keadilan, ampunan, pembalasan dan
kemuliaan-Nya.6 Juga supaya tercipta loyalitas arau permusuhan
hanya karena-Nya. Serta berbagai hal lainnya yangkeberadaannya
disebabkan oleh takdir-Nya terhadap hal-hal yangdibenci-Nya. cara
itu lebih disukai-Nya, ketimbang tidak menakdirkan hal-haI yang
baik itu dengan tidak menakdirkan sebab-sebabnya (yaitu hal-hal
yang buruk).

Allah \H tidak menakdirkan sesuaru yang dicintai-Nya, karena
sesuatu itu bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yangdibenci
dan dimurkai-Nya. Sebaliknya,Dia bi menakdirkan sesuatu y^ng
dibenci-Nya, karenasesuaru itu dapat mengantarkan seseorang kepada
sesuatu yang dicintai-Nya.

Jadi, berdasarkan uraian tersebur, kita mengetahui bahwa
"melakukan perbua an y arLldicintai-Nya" lebih Altah sukai daripada
"menghindari perbuatan yang dibenci-Nya". Hal ini diperjelas oleh
alasan berikut:

.oofoo.

4) Melakukan sesuaru yang diperintahkan adalah tujuan utama,
sedangkan meninggalkan larangan hanya bertujuan untuk me-
nyempurnakan pelaksanaan sesuaru yaflg diperintahkan.

Larangan harus ditinggalkan karena dapat merusak pelaksanaan
sesuatu yarLg diperintahkan, atau memperlemah dan mengurangi

6 Ulasan ini merupakan tiniauan penting dalammasalahqadar (takdir$; maka dari itu, renungkanlah
dengan saksama.
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kesempurnaannya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah \H ketika
menyebutkan larangan meminum khamer dan bermain judi; bahwa-

sanya kedua perbuatan itu dapat memalingkan seseorang dari perintah
untuk mengingat Allah dan dari melaksanakan shalat.T

Atas dasar itu, semua hal yang dilarang adalah penghalang untuk
melaksanaan sesuatu yang diperintahkan; atau setidaknya ia dapat
membuat pelaksanaanny^ menjadi tidak semPurna. Dengan kata
lain, menghindari larangan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya

sekadar wasilah untuk bisa melaksanakan perintah. Sedangkan
melaksanakan perintah sendiri merupakan tujuan utamanya. Hal ini
diperjelas oleh alasan berikut:

'.rIl"

5) Mengerjakan segala perintah bertujuan untuk menjaga kekuatan
dan kelanggengan iman, sedangkan meninggalkan segala larangan
bertujuan untuk melindungi kekuatan iman dari segala hal yang
menodain y a atav menggoyahkan keseimb an ganny a.

Memelihara kekuatan iman harus didahulukan daripada me-

lindunginya dari segala hal yang menodainya ata:u menggoyahkan
keseimbangannya. Sebab, apabila kekuatan iman semakin meningkat,
maka dengan sendirinya semua hal yang dapat merusaknya akan
tertolak. Sebaliknya, apabila kekuatan iman kian melemah, maka hal-

hal yang dap at merusakn y a akan menj adi dominan. D en gan demikian,
tindakan pencegahan itu dilakukan demi menggapai tujuan yanglebih
utama; yaitu untuk menjaga kekuatan iman dan mengukuhkannya,
bahkan mengabadikannya.

Dengan kata lain, semakin meningkat kekuatan iman seseorang,

maka semakin hebat imannya itu dalam menolak segala hal yang
merugikan keimanan. Ia pun akan mampu mencegah dominasi dan

banyaknya hal-hal yang merugikan keimanan tersebut; semuanya

bergantung pada kekuatan atau kelemahan iman itu sendiri. Tapi
apabila kekuatan iman melemah, niscaya hal-hal y^ng merusak
keimanan akan semakin dominan. Karena itu, renungkanlah uraian ini:

7 Demikianlah yang ditegaskan di dalam surat Al-Maa-idah ayat9l.
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6) Mengerjakan hal-hal yangdiperintahkan dapat menghidupkan,
menutrisi, menghiasi, membahagiakan, menentramkan, melegakan
dan menyejukan hati. Sedangkan meninggalkan hal-hal yang
dilarang tanpa mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, tidak dapat
menghasilkan semua dampak positif tersebut. Sebab, jika seseorang
meninggalkan segala larangan tapi tidak melakukan keimanan dan
tidak pula melakukan perkara yangdiperintahkan, semua itu tidak
sedikit pun bermanfaat baginya.Ia akan kekal di Neraka. Untuk lebih
jelas, perhatikanlah alasan berikut:

.orfoo.

7) Orang yangmengerjakan perintah dan melanggar larangandalam
hidupnya memiliki dua kemungkinan: (1) boleh jadiiaselamat secara
mutlak, jika kadar kebajikannya lebih banyak daripada keburukannya;
atau Q) ia selamat setelah memberikan hak orang lain yang ada dalam
tanggungannya dan setelah menerima hukuman atas dosa-dosanya.
Dan, keselamatan itu diperolehnya karena melaksanakan perintah.

Adapun orang yangtidak mengerjakan perintah dan tidak pula
melanggar larangan (secara mutlak) akan celaka dan tidak selamat. Ia
tidak akan selamat tanpa mengerjakan perintah, yaitu menetapkan
tauhid atau mengesakan Allah.

Jika ada yang menyatakan bahwa orang tersebut celaka karena
melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu kemusyrikan, maka p ernyataan
ini dapat dijawab: "Sebenarnya tidak benauhid-padahal bertauhid
merupakan perkara yarLg diperintahkan-sudah cukup untuk
membuat seseorang celaka, sekalipun ia tidak pernah mengerjakan
kemusyrikan yang merupakan lawan dari tauhid. Bahkan, apabila
hatinya benar-benar kosong dari nilai-nilai tauhid, maka ia pasti
akan celaka sekalipun belum menyekutukan Allah \H . Apabila ia
menambahkan ibadah kepada selain-Nya, maka ia akan lebih diadzab
karena tidak mengerjakan perintah benauhid dan juga karena berbuat
kemusyrikan, yang memang dilarang untuk dikerjakan." Hal ini
diperjelas oleh uraian berikut:

..ofo..
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8) Apabila orang yang diseru agar beriman mengucapkan "Aku
tidak percaya tapi aku juga tidak mendustakan", atau "Aku tidak
menyukainya tapi aku juga tidak membencinya", atau "Aku tidak
menyembah Allah tapi aku juga tidak menyembah selain-Nya", maka
orang tersebut dianggap kafir hanya karena ia berpaling dan enggan
untuk beriman.8

Berbeda dengan orang yang mengatakan: "Aku meyakini ke-
benaran Rasul, mencintai dan mengimaninya, bahkan melaksana-
kan perintahnya. Tetapi hawa nafsu, kemauan, dan watakku selalu
mendikteku sehingga membuatku tak mampu meninggalkan
larangannya. Padahal, aku tahu bahwa Rasul telah melarangku dan
membenciku bila melanggar larangannya, r..amun aku tidak mampu
menahan diri untuk tidak melanggar larangantya." Orang seperti
ini tidak terhitung kafir karena perkataan dan perbuatannya itu.
Hukumnya pun tidak sama dengan orang pertama tadi. Karena, di
satu sisi, ia telah berbuat ketaatan.

Sebagaimana dimaklumi, siapa saja yang meninggalkan perkara
yang diperintahkan secara keseluruhan, maka ia tidak dapat di-
golongkan ke dalam golongan orang-orangyang taat.Halini diperjelas
oleh tinjauan berikut:

.otfto.

9) "Ketaatan" itu berhubungan dengan "perintah" y^ngmerupakan
pokok, sedangkan "kemaksiatan" berhubungan dengan "larangan"
yang merupakan cabang. Alasannya, orang yang taat adalah yang
melaksanakan perintah Allah. Sedangkan orang yang maksiat adalah
orang yarrg meninggalkan perintah-Nya.

Allah \H berfirman:

{@ i;1ti';i'l'r'21jy
"yong tidak durbaka kepada Allab terhadap dpd ydng Dia perintahkan
kepada mereka." (QS. At-Tahriim: 6)

8 Inilah yang disebut oleh para ulama dengan ixilah kufrul i'radh Q<afir karena menolak*).
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Nabi Musa
t* 

- t't ttt'

G;\ c*l,..nl

A@ benanya kepada saudaranya dalam ayatz

'#i1 @D

"Dia (Musa) berkata: 'lV'ahai Harun! Apa ydng menghalangimu ketika
engkdu melihat rnereka telab sesat, (sehingga) engkau tidak mengikuti
aku? Apakab engkau telab (sengaja) melanggar perintahku?"' (QS.
Thaha: 92-93)

Menjelang wafatnya, 'Amr bin a[-'Ash berseru:

(( .dif .ilut i As,i&tu gyiair uf lt
"Akulah yarLg diperintahkan oleh-Mu, lalu aku berbuat durhaka.
Akan tetapi, sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi selain
Engkau."e

Seorang penya'ir pun pernah berkata prihal perintah Allah:

Kuperintah kan kep adamu dengan perintah y dng tegds,

tapi kamu malah mendurbakai-Ku

Tujuan diutusnya para Rasul adalah agar manusia mentaati Allah
yang telah mengutus mereka. Namun tujuan tersebut tidak akan
tercapai kecuali manusia melaksanakan perintah-perintah-Ny..

Meninggalkan berbagai larangan merupakan penyempurna
pelaksanaan perintah, selain sebagai salah satu sarana untuk me-
laksanakan perintah itu sendiri. Karena itu, apabila seseorang telah
menjauhi segala larangan tetapi tidak juga dapat mengerjakan perintah;
maka ia belum bisa digolongkan ke dalam orang yar.g taat, tapi
justru termasuk orang yang durhaka. Berbeda dengan orang yang
melaksanakan berbagai perintah-Nya tetapi juga melanggar larangan.
Meskipun ia terhitung sebagai orang yang durhaka lagi berdosa,
namun ia bisa digolongkan ke dalam orang yang mentaati perintah,
walaupun pada saat yangsama dinyatakan juga sebagai pelaku maksiat.

'rk 
r*S ty,triJ(, 3;*-Jn F

{@

e Atsarini diriwayatkan oleh ar-Raba'i dalamlVasbaayal'Llhmaa"inda Hudbuuril Maut $im.68).
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Lain pula halnya dengan orang yangmeninggalkan perintah. Sebab,

seseorang tidak terhitung sebagai orang yangtaat jika hanyamenjauhi
laranganJarangan

10) Melaksanakan perintah adalah wujud penghambaan kepada Allah,
mendekatkan diri kepada-Nya, dan ber-kbidmat kepada-Nyr. Semua

itu adalah ibadah yang merupakan tujuan pokok dari penciptaan
makhluk; sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah IH:

{ @ -u3e-1,}{5'"rLi e Y'.' Y
"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku. " (QS. Adz-Dzaariyaatz 56)

Dalam ayat tersebut Allah \H memberitahukan bahwa Dia
menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya.
Dia #j pun mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab-Kitab-Nya
agar mereka dapat beribadah dengan benar.

Dengan kata lain, melakukan ibadah merupakan tujuan utama dari
penciptaan makhluk, dan mereka tidak diciptakan untuk meninggalkan
larangan saja. Sebab, "meninggalkan larangan" adalah aktivitas yang
tidak konkret, sehingga tidak mengandung kesempurnaan, karena
tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan "melaksanakan perintah"
yang merupakan aktivitas konkret, yaitu mewujudkan sesuatu yang
diperintahkan. Hal ini diperjelas oleh alasan berikut:

.oofoo.

11) Tujuan dari sebuah "larangan" adalah meninggalkan perkarayang
terlarang, dan "meninggalkanrrya" merupakan aktivitas yaflgtidak
konkret. Sedangkan tujuan dari sebuah "perintah" adalah melakukan
perkara yar,.g diperintahkan, dan "melakukannya" ini merupakan
aktivitas konkret.

Berdasarkan pemahaman tersebut, diketahui bahwa "melaksanakan
perintah" berarti "mengadakan aktivitas" (contohnya perintah shalat,

berarti mengadakan aktivitas shalat), sedangkan "meninggalkan
larangan" berarti " meniadakan aktivitas" (contoh ny alaranganberzina,
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berarti meniadakan aktivitas zina). Dan "meniadakan aktivitas" ini
merupakan perkara yangtidak mengandung kesempurnaan, kecuali
jika dibarengi dengan aktivitas konkret. Sebab sesuaru yang tidak
kongkret , jrka ditinjau dari segi ketiadaannya, maka ia tidaklah
memiliki kesempurnaan dan kemaslahatan, kecuali jika ia mengandung
perkara yang konkret secara mutlak. Dan, perkara yang konkret
tersebut dituntut untuk dilaksanakan dan memang diperintahkan.

Jika demikian keadaannya, maka sebenarnya "laransan" iru
berujung pada "perintah", dan yar.g dituntut dari sebuah larangan
adalah melakukan perintah yang terkandung di dalamnya, /aitu
perintah melakukan perkara konkret yang memang dituntut unruk
dilakukan. Hal ini akan menjadi lebih jelas lagi melalui alasan
berikut:

.rr]or.

L2) P ar atlama berbeda pendapat tentang tuj uan dari sebuah "Iar angan",
yalgdapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendapat berikut.

Pendapat pertama, tujuan dari sebuahlarangan adalah agar
seseorang mencegah dan menahan dirinya dari perbuatarT yang
terlarang (ketika terbesit untuk melakukannya). Ini berarti bahwa
perbuatan yangterlarang itu ada atau konkret. Mereka mengatakan
demikian, karena sebuah perintah, taklif a:au pembebanan syari'at
hanya terkait dengan perkara yang mungkin untuk dikerjakan.
Sedangkan sesuatu yangtidak ada atau tidak konret bukanlah perkara
yangdapat dikerjakan. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur ulama.

Pendapat kedua, Abu Hasyimlo dan ulama lainnya menegaskan
bahwa, tujuan utama dari sebuah larangan adalah agar tidak terjadinya
sesuatu yang terlarang. Dengan demikian, tujuan dari larangan bisa
dicapai dengan membiarkan sesuatu yang terlarang rerap dalam
ketiadaannya; meskipun tidak terbersit dalam jiwa seseorang keinginan
untuk melakukan perbuatan yang terlarang itu, apalagi jika sampai
terbesit dalam dirinya. Sebab, jika yang dituntut dari sebuah larangan

10 Ia adalah al-Juba'i, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang masyhur. Pendapatnya ini mewakili
pendapat kelompok kedua.
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adalah pencegahan diri (secara mutlak);
dan itu berarti seseorang akan dianggap
telah berbuat maksiat apabila ia tidak
mencegah semua hal yang dilarang
meskipun hal itu tidak terbesit di dalam
hatinya. Di samping itu, biasanya
manusia tetap memuji seseorang yang
tidak berbuat buruk; baik keburukan
itu tidak terbesit di benaknya maupun
sempat terbesit di benaknya tetapi
kemudian ia menahan diri darinya.

Pendap at yang kedua itu pun
merupakan salah satu dari dua pendapat
masyhur yangdinukil dari al-Qadhi Abu
Bakar.l1 Oleh sebab itu, ia 'r;'E brrpendirian bahwa tidak melakukan
sesudtu secara mutlak adalah perkara yangmungkin untuk dilakukan
hamba dan termasuk ke dalam kategori usaha. Ia pun menyatakan
bahwa tujuan dari larangan ialah membuat sesuatu y^ng terlarang
tetap tidak ada dan tidak terwujud sebagaimana asalnya, dan yang
demikian itu termasuk perkar a yang mungkin dilakukan.

Pendapat ketiga, sejumlah ulama lain menjelaskan bahwa tujuan
dari sebuah "larangan" adalah "melakukan lawan dari perkara yang
terlarang". Sebab lawan dari perkaru yang terlarang itu merupakan
sesuatu yangmungkin untuk dikerjakan. Dan, itulah yarTgdimaksud
oleh Allah. Karena, Allah \H melarang seseorang melakukan per-
buatan keji tidak lain supaya ia melakukan perbuatan yar,g menjadi
lawannya; yaitu senantiasa memelihara diri, seperti yang diperintahkan-
Nya kepadanya. Dia wj melarang seseorang berbuat zhalim agar

ia senantiasa berbuat adil, sebagaimana perintah-Nya kepadanya.
Dia wj melarang seseorang berbohong supaya ia berkata jujur, sesuai

dengan yang diperintahkan-Nya kepadanya. Demikian pula y^ng
berlaku terhadap semua larangan lainnya.

11 Al-Baqilani, salah seorang dari golongan Asy'ariyyah yang masyhur.
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I Menurut kelompok yan1 ketiga ini, hakikatlarangan adalah
perintah untuk melakukan lawan dari perka,ra yang terlarang
(sebagaimana disebutkan sebelumnya). Dengan demikian, masalahnya
kembali kepada pokok, bahwasanya tuntutan itu hanya berkaitan
dengan sesuatu yang diperintahkan.

Menurutku (Ibnul Qayyim), pendapat yangbenar adalah sebagai
berikut; bahwasanya tuntutan itu terdiri dari dua macam. Pertarna,
tuntutan sebenarnya; dan inilah yang disebut perintah. Kedua,runtutan
untuk meniadakan perkara yangberlawanan dengan sesuatu lainnya
yangdiperintahkan; dan inilah yangdisebut dengan Larangan. Sebab,
di dalam perkara tersebut terkandung mudharat yang berlawanan
dengan sesuatu yang diperintahkan (maslahat).

Perlu diketahui bahwa apabila sesuatu yangdilarang tidak pernah
terbetik di dalam hati seorang mukallaf-atatnafsunya belum pernah
mengajak dirinya untuk melakukan sesuatu yangterlarang tersebut,
dan sesuatu yang terlarang tersebut terap dalam ketiadaannya
sebagaimana asalnya serta tidak pernah dilakukannya-maka orang
itu tidak mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuaru yang
terlarang itu.

Akan tetapi, jika sesuatu yang dilarang pernah terbersit di dalam
hatinya, namun dia menahan diri dan meninggalkannya karena Allah
dan bukan karena terpaksa, maka orang itu mendapatkan pahala
karena telah menahan dan mencegah dirinya dari yang terlarang
tersebut. Sebab, apayarLg ditinggalkannya itu sudah dikategorikan
sesuatu yang konkret. Sementar a pahala hanya dapat diperoleh
dengan mengerjakan sesuatu yang konkret, bukan dengan sesuatu
yangtidak ada.

Adapun jika seseorang meninggalkan sesuaru yang dilarang
karena tidak mampu melakukantya,padahal hatinya benekad untuk
melakukaln'nya, maka orang yang demikian akan dihukum Allah
karena kebulatan niat dalam hatinya untuk melakukannya; sekalipun
tidak dihukum dengan hukuman orang yang melakukan larangan
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tersebut dengan kemampu^nnya. Sebab, ia tidak dapat mencapai

tujuannya karena memang tidak mamPu melakukannya.

Dalil yang menguatkan pendaPat yang dikemukakan di atas

banyak sekali, sampai-sampai kita tidak perlu lagi menoleh dalil lain
yang bertentangan dengan dalil-daliI itu.12

Sebagai contohnya, firman Allah W berikut ini:

{-;t#"X*&13-l#3ig*""rte6'#rli*
{@"-q$41i

"Jika kamu nyatakan apd yang ada di dalam hatimu atau kamu se77r-

bunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu)
bagimu. Dia mengampuni siapa ydng Dia kehendaki dan mengadzab

siapa y dng Dia keb enddki.' (QS. A1-B aqar ah: 284)

Demikian pula, firman Allah \H tentang orangyang menyembunyi-

kan persaksian:

{@
"sunguh, hatinya kotor BerdosQ." (QS. Al-Baqarah: 283)

Begitu juga, firman Allah \H:

,*,er,rgy

*tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam

hatimu." (QS. Al-Baqarah: 225)

Dan, firman Allah tH :

{@;#i,$;;b
*Pada bari ditampakkan segala rabasia." (QS. Ath-Thaariq: 9)

12 Sebab, nash-nash dalam masalah ini sudah begitu jelas penegasannya dan ia menjadi kaidah pada

bab ini. Adapun yang bertentangan dengannya, ia terbanrahkan dengan sendirinya.

{@ '**c;5u $'ut,#1y
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i:)\

Nabi ffi pun pernah bersabda:

,.J;nr rii:gu 
?\1Jt g- iflb#tiJ6 W,or.:,1*1]1 +\$ri! ))

((.*w ;nsgi'ii\,iurJj,i;ll iq 11

"Apabila dua orang Muslim berhadap-hadapan dengan membawa
pedang masing-masing (untuk saling membunuh), maka pembunuh
dan yang dibunuh akan masuk Neraka." Parasahabat bertanya-tanyai
"Pembunuh ini (pantas jika masuk Neraka), tetapi bagaimana dengan
yangdibunuh?" Beliau lalu menjawab: "sesungguhnya ia bermaksud
membunuh temannya itu."13

Beliau M jug bersabda dalam hadits yang lain:

euis ,r{* * ,qis l+aU.fr it_ 
'bi 5 ,iv kD)

((."v
"Dan seorang laki-laki (yrrg tidak dianugerahi hana dan ketakwaan)
berkata: 'Seandainya aku mempunyaiharta,tentu aku akan melakukan
seperti yang dilakukan Fulan.' Maka orang itu (diperlakukan-Nya)
berdasarkan niat tersebut. Hingga keduanya pun sama dalam ha1

mendapat dosa."la

Pendapat kelompok ketiga di atas, bahwasanya tujuan dari sebuah
larangan adalah melakukan lawan perkara yangterlarang; pendapat
ini, tidak tepat. Alasannya, tujuan dari sebuah larangan adalah
tidak melakukan perkara yangterlarang. Sehingga, tampak bahwa
pendapat mereka itu justru saling bertolak belakang, yaitu antara
tidak melakukan dan melakukan. Alasan lainnya, karena apa pun
yang menjadi syarat terlaksananya suatu kewajiban, maka syarat itu
bukanlah tujuan utama. Sekalipun yangmenjadi tujuan utama adalah
melaksanakan perkara yang diperintahkan, disertai dengan vpaya
menyingkirkan segala hal yang menghalangi dan melemahk^nnya.

13 HR. Al-Bukhari (no. 3L dan no. 6875) dan Muslim (no. 2888) dari Abu Bakrah 4t .
1a HR. Ahmad W /230,231), Ibnu Majah (no. 4428), at-Tirmidzi (no. 2427), ath-Thabrani dalam al-

Kabiir (XXIJ/285), dan al-Baihaqi (IVl189); dari Abu Kabsyah al-Anmari, dengan sanad shahih.
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Dengan demikian, tuntutan dalam sebuah larangan adalah
meninggalkan perkara yang terlarang, dan tuntutan itu merupakan
tuntutan perantara untuk sampai pada tuntutan yang sesungguhnya.

Sedangkan tuntutan dalam sebuah perintah adalah melaksanakan
perkara yang diperintahkan, dan tuntutan itu merupakan tuntutan
yarrg sesungguhnya.

Adapun pendapat Abu Hasyim-yaitu pendapat kelompok kedua
yang menyatakan bahwa orang yang tidak melakukan perkara-
perkara yarLg buruk adalah terpuji, sekalipun di dalam hatinya tidak
pernah terbetik keinginan untuk mencegah dirinya dari perbuatan
buruk itu-pendapat ini perlu dijabarkan lebih lanjut.

Jika kata "terpuji" yangdimaksudkan oleh ulama yang berpendapat
demikian adalah "tidak tercela", maka pendapat itu benar. Namun, jika
yang dimaksudkannya adalah orang itu pantas mendapat sanjungan,
layak disukai karena tidak melakukan perbuatan tercela, dan berhak
mendapatkan pahala karena sikapnya itu, maka pendapat itu tidak
benar. Pasalnya, orang-orang tidak akan memuji seseorang yang
meninggalkan zina karena kemaluannya terputus. Mereka juga tidak
akan memuji orang yang tidak melakukan gbibab dan memaki-maki
karena mulutnya bisu. Akan tetapi, mereka akan memuji seseorang

yangsebenarnya mampu melakukan perkara terlarang, tetapi berupaya
mencegah dirinya dari perbuatan buruk tersebut.

Mengenai pendapat al-Qadhi Abu Bakar yarLg menyatakan
bahwa membiarkan perkar a y angterlarang tetap dalam ketiadaannya

-sebagaimana asalnya- adalah termasuk perkara yang mungkin
untuk dilakukan, hal ini perlu diperincikan |uga sebagai berikut.

Jika yang dimaksudkan adalah untuk mencegah dan menahan diri
darinya, maka pendapat itu benar. Tapi jika yatgdimaksudkan hanya
sekadar membiarkan perkara yangterlarang itu dalam ketiadaannya,
maka pendapat itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini diperjelas lagi
dengan alasan berikut:

.oofoo.

331Fawaidul Fawaid



13) Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan
lawannya apabila ditinjau dari konsekuensi logisnya. Meskipun
demikian, larangan bukanlah tujuan utama dari suatu perintah.
Sebab, tujuan utama dari sebuah perintah adalah melakukan sesuaru
yang diperintahkan. Jadi, apabila perintah untuk melakukan sesuatu
berkonsekuensi harus meninggalkan lawarlrLya, maka meninggalkan
lawannya ini merupakan tujuan sekunder, bukan tujuan primer.

Inilah pen dap at y angbenar di dalam menyikapi kaidah sebelumnya:
apakah perintah melakukan sesuatu itu berarti larangan melakukan
Iawannya ataukah tidak? Dengan demikian ,Iarangan melakukan
lawan perkara yang diperintahkan hanya merupakan konsekuensi
logis dari sebuah perintah, bukan karena ia merupakan tujuan dan
tuntutan utama dari perintah tersebut.

Demikian pula dengan larangan melakukan sesuaru. Tujuan
utama dari sebuah larangan adalah menghindari perbu atan yang
dilarang. Tapi jika larangan itu menuntur seseorang melakukan
lawan dari perkarayangterlarang, maka runruran itu dinilai sebagai
konsekuensi logisnya.Hanyasaja, dalam masalah ini perlu dicamkan
bahwa seseorang dilarang melakukan lawan dari sesu atu yang
diperintahkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan
begitu, jelas bahwa mewujudkan perkara yang diperintahkan tetap
merupakan tujuan utama dalam masalah perintah danlarangan ini.

Inti masalah ini adalah: perintah melakukan sesuatu berarti tuntutan
untuk mewujudkannya, dan melakukan atau memenuhi hal-hal yang
mutlak diperlukannya. Sedangkan laranganmelakukan sesuaru berarti
tuntutan untuk meninggalkannya, dan melakukan atau memenuhi hal-
hal y angmutlak diperlukan untuk dapat meninggalkannya. Tuntutan
dalam perintah adalah melakukan sesuatu, sedangkan runtutan dalam
Iarangan adalah menahan diri agar tidak melakukan sesuatu. Dan,
keduanya merupakan perkara yang konkrit wujudnya.

.olllo.

14) Perintah dan larangan-dalam arti sebagai sebuah tunruran-sama
seperti kalimat yang mengandung penerapan (pengukuhan) dan
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kalimat yang mengandung penafian dalam sebuah pemberitaan.
Sedangkan dalam pemberitaan; puiian dan sanjungan tidak akan

muncul jika kalim 
^t 

yarTgdigunakan mengandung penafian terhadap

sesuatu secara mutlak, tanpaadanyaunsur PenetaPan terhadap hal lain

y arLg menj adi kebalikannya. Karena sesuatu yarLg dinafikan-sesuai
namanya-berarti nihil, sehingga tidak mengandung kesemPurnaan

dan sanjungan. Tapi apabila kalimat nafi itu mengandung makna

pengukuhan, maka barulah pujian bisa disampaikan.

Contohnya penafian sifat lupa yaa1berarti PenetaPan terhadap

sifat ingat dan benar-benar tahu. Atau penafian sifat lelah, letih dan

payah yang berarti penetapan terhadap sifat benar-benar kuat dan

*r*pr. Termasuk pula penafian sifat mengantuk dan tidak tidur
yarLgberarti penetapan terhadap sifat sadar, benar-benar Maha hidup
dan Maha Memelihara makhluk-Nya.

Contoh lainnya adalah penafian sifat memiliki anak dan isteri
bagi Allah yang konsekuensi logisnya adalah PenetaPan terhadap

sempurnanya sifat Mahakaya dan tidak membutuhkan sesuatu,

Mahamenguasai, dan Mahamemiliki bagi Allah.J.rg, penafian sifat

mempunyai sekutu, pelindung, dan pemberi syaf.aat tanPa izin-
Nya bagi Allah, yarLg konsekuensinya adalah Penegasan terhadap

adanya kesempurnaan sifat esa-Nya, kemahasemPurnaan-Nya, serta

mengakui secara mutlak uluhiyah dan kekuasaan-Nya.

Misalnya pula penafian sifat zhalimyang mengandung konsekuensi

akan kesempurnaan sifat adil-Nyr. Dan penaftan teriangkaunya
Allah oleh pandangan m^ta, yartg mengandung makna pengukuhan

terhadap keagungan-Nyr, di samping mengandung Penegasan bahwa

Dia sebenarrLya terlalu agung untuk dijangkau mata hamba-Nya.
Meskipun pada hari Kiamat pandang n mata manusia akan dapat

menjangkau-Nya. Sebab, jika dipahami bahwa Allah tidak dapat

dilihat oleh mata kita untuk selama-lamanya, maka keberadaan-

Nya sebagaiDzat yang "tidak terlihat" tidak berhak mendapatkan
pujian apa pun. Karena, sesuatu yangtidak ada juga tidak berhak
mendapatkan sanjungan apa pun.
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Jika semua itu sudah dapat dipahami, berarti meninggalkan
sesuatu yang terlarang-yang tidak konkret wujudnya atau tidak
terbesit untuk melakukanrrya- bukanlah perbuatan yang terpuji,
sehingga pelakunya tidak berhak memperoleh pahala dan pujian
hanya karenanya. Sebagaimana orang yang sekadar disifati dengan
sesuatu yangtidak ada, maka ia tidak berhak menerima pujian.

.ooftr.

15) Allah \!M menetapkan bahwa melakukan perintah dibalas sepuluh
kali lipat, sedangkan melakukan hal yarLgdilarang dibalas dengan satu
balasan yang setimpal. Hal ini menunjukkan bahwa melaksanakan
perintah lebih Allah sukai daripada meninggalkan larangan. Sebab jika
sebaliknya, maka balasan bagi meninggalkan satu keburukan adalah
sepuluh kali lipatnya, sedangkan balasan mengerjakan satu kebaikan
satu kali lipatnya atau sebanding dengan kebaikan tersebut.

..ofo..

16) Tujuan dari sebuah larangan adalah tidak melanggarnya, dan agar
perkara yar..gterlarang itu tetap tidak terladi, baik seseorang pernah
berniat untuk melanggarnya atau pun tidak, baik terbersit dalam
hatinya keinginan untuk melanggarnyaatatpun tidak. Intinya, tujuan
darilarangan adalah agar sesuatu yang dilarang tetap tidak terjadi.

Sedangkan tujuan dari sebuah perintah adalah mengadakan dan
mewujudkan sesuatu yang diperintahkan, serta menjadikanrrya
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik pada
r.atar an niat maupun pelaks anaanny a.

Kesimpulan dalam poin ini ialah; bahwa mewujudkan sesuatu
yang diperintahkan (melaksanakan perintah) lebih Allah sukai
daripada menghilangkan sesuatu yang dilarang (tidak melanggar
larangan). Dan, meninggalkan perintah lebih Allah benci daripada
melanggar larangan-Nyr. Dengan demikian, cinta Allah terhadap
pelaksanaan perintah-Nya lebih besar daripada kebencian-Nya
terhadap pelanggaran larangan-Nya. Hal ini diperjelas lagi dengan
alasan berikut:
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17) Mengerjakan sesuatu yang Allah cintai dan menolong agama-

Nyr, juga pahala dan pujian yangdiperoleh karena mengerjakan hal

tersebut, semua itu termasuk rahmat-Nya. Sedangkan mengerjakan
sesuatu yangAllah benci, juga menerima balasan dan konsekuensinya,

seperti mendapatkan celaan, kepedihan dan hukuman, semua itu
termasuk murka-Nya. Sementara, rahmat Allah \H lebih luas dan

lebih dominan daripada murka-Nya.ls

Sungguh, apa pun yang datang dari sifat rahmat (Allah) akan

mengalahkan apa sajayangdatang dari sifat murka-Nya. Karena Allah
adalah Maha Pemberi rahmat. Dan rahmat Allah ini merupakan salah

satu sifat dzattyah yarrg selalu melekat pada dzat-Nyr, sePerti halnya

ilmu, kekuasaan, hidup, pendengaran, Penglihatan, dan perlakuan
baik-Nya. Mustahil Allah \H mempunyai sifat yang berlawanan
dengan semua itu.

Lain halnya dengan kemurkaan Allah \H . Kemurkaan-Nya
bukanlah sifat dzatiyah; artinya sifat tersebut tidak selalu melekat

pada dzat-Nyr. Allah tidak akan murka selama-lamanya, dalam arti
kemurkaan yang tidak pernah berakhir. Bahkan, Rasul-Nya yang
paling mengetahui hal ini daripada makhluk lainnya, padahari
Kiamat kelak, akan berseru:

'io' ' <-0.' '-i' ,'4i 
^)# #4 i \i.;b iA\ *L i o.:,it llo-rr-rq-.ea*rc,,( lPf-F,- 

((.^!,

"sesungguhnya Rabbku pada hari ini benar-benar murka, dengan

kemurkaanyangbelum pernah terjadi sebelumnya. Namun Dia tidak
akan pernah semurka ini setelahnya."l6

Rahmat Allah \!& meliputi segala sesuatu, tetapi tidak demikian
halnya dengan kemurkaan-Nya. Allah telah menetapkan sif.at Ar-
Rahmaan (Maha Pengasih) selalu melekat pada diri-Nyr, tetapi tidak
demikian halnya dengan sifat al'ghadb (murka). Kasih sayang dan

1s Sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari (no. 319a) dan Muslim (n_o.2751) dari Abu Hurairah 4l; .

1u Ini rierupakan penggalan hadits syafaat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 45 . Hadits ini
tercartum dalam Shahiibul Buhhari (no.3162) dan Sbahiib Muslim (no. L94).
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ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, sedangkan kemurkaan dan siksaan-
Nya tidak meliputi segala sesuatu.

Rahmat-Nya-beser ta ap a-ap a y ang terkait den gannya-dan
segala hal y angmenjadi konsekuensinya serta pengaruh-pengaruhnya;
mampu mengalahkan kemurkaan-Nya beserta setiap hal y angmuncul
dari kemurkaan itu dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya.
Maka dari itu, adanya sesuatu yang disebabkan sifat rahmat atau
belas kasih-Nya lebih Allah sukai daripada adanya sesuatu yang
disebabkan kemurkaan-Nya.

Oleh sebab itu, mencurahkan rahmat lebih Allah [H sukai
daripada memberikan adzab. Memaafkan lebih Dia sukai daripada
memberikan hukuman. Adanya sesuatu yang dicintai-Nya lebih
disukai-Ny a darip ada tiadany a s e su atu y ang di b en c i-N y a, ap alagi j ika
tiadanya sesuatu yang dibenci-Nya itu ternyata menjadi sebab tidak
terwujudnya sesuatu yang dicintaiNya. Allah IH tidak menyukai
hilangnya hal-hal yargdapat mewujudkan sesuatu y angdicintai-Nya;
sebagaimana Dia tidak menyukai adanya hal-hal yang menyebabkan
adany a sesuatu y ang dibenciNya.

'olfro'

18) Apabila kita bandingkan, maka dampak dari sesuatu yang dibenci-
Nya lebih cepat hilang dengan mewujudkan sesuatu yangdicintai-Nya;
daipada hilangnya dampak sesuatu yang dicintainya dikarenakan
mengerjakan sesuatu yangdibenci-Nya.

Benar, dampak dari sesuatu yang dibenci-Nyadapat hilang dengan

cepaLlT Terkadang Allah W menghilangkannya dengan memberikan
maaf. dan ampunan, den gan menerima taubat, isti ghfar dan amal shalih ;

dengan menimpakan musibah, atau dengan memberikan syaf.aat

kepadanya. Bahkan kebaikan dapat menghilangkan keburukan.
Seandainya dosa seorang hamba setinggi awan di langit, kemudian ia

memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya.

17 Lihat penegasan hal pokok ini beserta tinjauan-tinjauan lainnya di dalam Majmuu' Fataautaa

NII/ 487 , 501) dan Syarhal Aqiidah atb-Thabaawiyyah $lm. 327-330) karya Ibnu Taimiyah.

/
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Seandainya seseorang menemui Allah dengan membawa dosa sebanyak

isi bumi, namun ia menemui-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan

sesuatu apa pun; niscaya Allah akan menyambutnya dengan amPunan

sebanyak itu pula.

Allah \H mengampuni semua dosa, sebesar apa pun dosa tersebut,

tanpa pernah mempedulikannya. Allah bahkan bisa menghapus dosa

itu dan menghilangl<an semua pengaruhnyahanya dengan sedikit
usaha dari hamba-Nya, dengan taubat y^rrgtulus dan penyesalan atas

maksiat yang dilakukannya. Hal demikian dianugerahkan semata-

mata karena adanya sesuatu yang dicintai-Nya; berupa taubat si

hamba, juga disebabkan oleh ketaatan dan tauhidnya. Maka yang
demikian itu menunjukkan bahwa keberadaan hal-hal yang dicintai
(diperintahkan) tersebut lebih disukai dan diridhai-Nya. Hal ini
diperjelas lagi dengan alasan berikut:

.orfo.'

19) Allah telah menakdirkan semua hal terlarang yang dibenci dan

dimurkai-Ny", karena di balik semua itu terdapat hal-hal yangdisukai

dan disenangiNya; yaitu semua hal yang diperintahkan-Nya.

Karenanya, Allah \lM lebih senang terhadap taubat seorang hamba

melebihi senangnya orang yarLg menemukan kembali barangnya

yanghilang, juga melebihi senangnya orang mandul yangkemudian
memiliki keturunan, serta melebihi senan gnya or^ngyangmemperoleh
air minum ketika sedang kehausan.

Rasulullah ffi telah membuat perumpamaan tentang kegembiraan

Allah terhadap taubat hamba-Nya (dalam sebuah hadits), dimana

tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada kegembiraan
tersebut.l8

18 Pernyataan ini mengisyaratkan sabda Nabi S:
(( .r)"ir ,-pj.i! p.lru*ri.3rt U,'e*i yivli.iirit ))

"Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seseorang di antara kamu melebihi kegembiraan

r.r.o."rrg y.rrg mendapatkin kembali untanya yang hilang di tengah tanah tandus yang luas."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (no . 267 5) dari Abu Hur airrh g . Makna yang sama dengan

hadits ini juga t.id"prt pada hadits dari Ibnu Mas'ud yang panjang, yakni yang diriwayatkan oleh

al-Bukhari (no. 6308) dan Muslim (r.o.27aa).

Fawaidul Fawaid 337



Kegembiraan Allah tersebut hanya terwujud dengan melaksanakan
sesuatu yangdiperintahkan, yaitu taubat. Oleh karena itulah, Allah \{€
menakdirkan dosa, karena dosa ini berkonsekuensi mendatangkan
kegembir^ ny^ng besar (taubat), yang keberadaannya lebih Allah
sukai daripada ketiadaannya. Dan tidak mungkin kegembiraan tersebut
(taubat) ada tanpa disertai oleh sesuatu yang menjadi penyebabnya
(dosa). Maka, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sesuatu yang
dicintai oleh Allah (taubat) lebih disukai-Nya daripada ketiadaan
sesuatu yargdibenci-Nya (dosa).

Akan tetapi, kesimpulan tersebut tidak serta merta berarti bahwa,
adanya setiap perkara yang dicintai Allah adalah lebih disukaiNya
secara mutlak daripada tiadanya setiap perkara yang dibenci-Nya.
Sebab jika seperti ini, maka akan adayang menganggap bahwa
melakukan dua rakaat shalat Dhuha lebih disukai oleh Allah daripada
menghalangi pembunuhan seorang Muslim.le

Yang dimaksudkan di sini adalah jenis pelaksanaan perintah
lebih utama daripada jenis menjauhi larangan. Sama halnya ketika
Allah \gg.mengutamakan laki-laki atas perempuan, dan manusia atas

Malaikat. Yang dimaksudkan di sini adalah jenisnya, bukan individu-
individunya satu per satu.

Dengan kata lain, kebahagiaan tiada tara yall.g disebabkan
oleh taubat yang diperintahkan itu menunjukkan bahwa, adanya
sesuatu yang diperintahkan itu lebih Allah sukai daripada tiadanya
perkara y arTg dilarang (dosa). Sebab, tiadany a perkara y arLg dilarang
ini menyebabkan tiadanya taubat beserta pengaruh dan dampak
positifnya.

Mungkin saja ada orang yang mengatakan bahwasanya ke-
gembiraan Allah terhadap taubat hamba-Nya itu disebabkan karena
taubat tersebut berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang. Dengan
demikian, kegembiraan Allah itu disebabkan tindakan meninggalkan
larangan-Nya.

1e Seolah-olah, penulis liiV" ingin menegaskan bahwa terjadinya sesuatu yang dicintai lebih Allah
sukai daripada hilangnya sesuatu yang dibenci.
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Akan tetapi, yatgbenar bukanlah demikian. Sebab, semata-mata

tidak melakukan suatu larangan tidak serta merta akan mendatangkan
kegembiraan Allah, bahkan seseorang tidak mendapatkan pahala
atau pujian apabila kondisinya sekadar demikian. Lebih jauh, taubat
sendiri bukanlah meninggalkan perkar^ yang dilarang, meskipun
meninggalkan yang dilarang merupakan salah satu konsekuensinya.
Taubat adalah aktivitas konkret yang mencakup datangnya pelaku
taubat ke hadapan Rabbnya, kembalinya ia kepada-Nya, dan
konsistennya ia dalam melakukan ketaatan kepada-Nya. Dan, salah

satu konsekuensi taubat adalah meninggalkan segala hal yang dilarang.
Oleh karena itu, Allah \H berfirman:

{@ AL6}?'55'6fr:i;vy
"Hendaklah kamu memobon arnpundn kepada Rabbmu dan bertaubat
kEada-Nya." (QS. Hud: 3)

Maka, taubat adalah lpaya atau perbuatan untuk kembali kepada

sesuatu yang dicintai Allah dari sesuatu yang dibenci-Nya, bukan
semata-mata meninggalkan apa yang dibenci-Nya. Atas dasar itu,
orang yang meninggalkan dosa hanya untuk meninggalkannya dan
tidak kembali kepada sesuatu yangdicintai oleh Rabb \it9 belum dapat
dikategorikan sebagai orang yangbertaubat. Jadi, taubat adalah upaya
meninggalkan dosa seraya menghadap dan kembali kepada Allah \t€;
tidak semata-mata meninggalkan dosa saja, tanpa mengerjakan
perintah-Nya.

..ofoo.

20) Jika sesuatu yangdiperintahkan tidak dilaksanakan, maka bentuk
kehidupan yang dituntut dari seorang hamba tidak akan terwujud.
Dan seperti itulah yangdimaksud oleh firman Allah:

4@ 
"4"e" {e; 6Di;i ;+\# \ ;(-'ni\qtr }

"W'ahai ora.ng-ordngydngberiman! Penuhilab serudn Allab dan Rasul,

apabila dia menyerLt.rnu kepada sesud.tu yang memberi kebidupan
kepadamu. " (QS. Al- Anf.aal: 24)
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(@ 

't-Gt"Dan apakab ord.ngydng sudah mati lalu Kami hidupkan dan Kami
beri dia cahayayd.ngrnetltbuatnya dapat berjalan di tengah-tengab orang
banyak, sd.rna dengan ordng yang berada dalam kegelapan " (QS. A1-

An'aam: L22)

Allah berfirman mengenai orang-orang kafir:

{@;r$rU^y
"(Berbala-berhala itu) benda mati, tidak bidup." (QS. An-Nahl: 21)

{@ {i;ie{"iLy
"Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orangydng mati dapat rnen-
dengar." (QS. An-Naml: 80)

Tapi jika sesuatu yangdilarang dilakukan, maka akibat maksimal-
nyahanyalah terjadinya "sakit". Namun hidup dalam keadaan sakit
jauh lebih baik daripada mati.

Jika seseorang bertanyaz "Bagaimana jika di antara sesuatu yang
dilarang itu ada yarLgmenyebabkan kebinasaan, yaitusyirik?" Maka
jawabannya: 'Seben arnyakebinasaan itu terjadi karena tidak adanya
tauhid; sementara, tauhid merupakan perkara yang diperintahkan
untuk diyakini danyangakan membawa kepada kehidupan hakiki.
Ketika tauhid tidak ada dalam hati seseotarLgt maka terjadilah
kebinasaan tersebut. Intinya, seseorang tidak akan binasa selama
ia melaksanakan sesuatu yang diperintahkan-Nya itu (tauhid)."

.oofoo.

21) Meninggalkan perintah berdampak kebinasaan dan kesengsaraan
yang permanen, sedangkan melanggar larangan tidak sampai
demikian.

340
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22) Melaksanakan perintah dengan ikhlas, sesuai petunjuk Nabi,
dan tulus karena Allah, semua itu akan mendorong untuk meninggal-
kan larangan. Allah W berfirman:

{ @$Jf {cfii -, $n 1i4fi' af-;;6t r*y
"dan laksanakanlah sbalat. Sesunggubnya sbalat itu mencegah dari
(perbuatan) keji dan mungkar." (QS. A1-'Ankabuut: 45)

Tetapi tidak demikian dengan meninggalkan larangan. Me-
ninggalkan larangan tidak dengan serta merta menyebabkan dan
mengakibatkan seseorang melaksanakan perintah.

.oofrr.

23) Apa sajayangAllah cintai berkaitan erat dengan sifat-sifat-Nya.
Sedangkan apa saja yang Allah benci, yaitu hal-hal yang terlarang,
berkaitan erat dengan ciptaan-Nyr.

Poin ini memang agak cukup rumit dan memerlukan penjelasan;

maka dari itu, kami akan menguraikannya sebagai berikut.

S e gala y angdilaran g adalah buruk dan men g ar ah p ada keburukan.
Sebaliknya, segala yang diperintahkan adalah baik dan mengarah
pada kebaikan. Kebaikan itu ada di tangan Allah [H , sedangkan
keburukan tidak ada pada-Nyr. Sebab, keburukan tidak terdapat
pada sifat, perbuatan atau nama A11ah.20 Keburukan itu hanya terletak
pada ciptaan Allah; itu pun baru dikatakan keburukan jika dikaitkan

keburukan tersebut dikaitkan kepadakepada hamba. Adapun jika keburukan tersebut dikaitkan kepada

Allah Sang Pencipta, maka ia tidak disebutkan sebagai keburukan dari
sudut pandang ini.

Dampak terburuk dari melanggar larangan adalah munculnya
keburukan, dan ia baru disebut keburukan setelah dikaitkan kepada

20 MaknainiditetapkanberdasarkansabdaNabi ffididalamdo'anya: (,4\A'A\)"dankeburukan
itu tidak ada pada-Mu." Hadits yang shahih ini diriwayatkan oleh Muslim (ro.77l) dari'AIi .gia .

Lihat penjelaian hadits ini dalam l<ttab asb-sbauaa'Qul Mursahb (l/22L), Haadil Aranah $'im.
3OO), Madaarijus Saalikiin [/20), dan Syrfaa-al 'Aliil $:Jm.357). Semua referensi tersebut adalah

karyalbnul Qawim'ifF".
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hamba, meskipun pada hakikatlyaia bukanlah keburukan. Sedangkan
dampak meninggalkan perintah adalah hilangnya kebaikan yang
digantikan dengan datangnya keburukan. Semakin besar cinta Allah
kepada perkara y^ngdiperintahkan, misalnya tauhid dan iman, maka
semakin besar pula keburukan yang akan muncul jika perkara y^rlg
diperintahkan itu tidak dilaksanakan.

Kunci dalam masalah ini adalah: perkara yang diperintahkan
Allah adalah sesuatu yang dicintai-Nya, sedangkan perkara yang
dilarang-Nya adalah sesuatu yarLg dibenci-Nya. Melakukan sesuaru
yang dicintai-Nya (atau melaksanakan perintah) lebih Allah sukai
daripada meninggalkan sesuatu yang dibenci-Nya (atau meninggalkan
larangan). Dan meninggalkan sesuatu yang dicintai-Nya lebih Dia
benci daripada melakukan sesuatu yarLgdibenci-Nya."lYallaabu
a'lam.

.oolrr.

2t Lihat penjelasan lainnya mengingat pentingnya masalah ini dalam kitab Majmuu'ul Fataazaaa
(XX/85-159) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,iE.
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llmulmandan amal
Tlga hal gang selalu terkait dan saling memberikan dampak poeitif atau negatif

llmu gang bermarrfaat akan mengantarkan hamba,kepada keimanan,

lalu meuqjud dalam amal-amal aha[fr
&ballknga, ilmu yang tidak bermanfuat hanga akan menambah keraguan

dan penging karan. lalu meurqj ud dalam perbuatan-perbuatan dosa

fungan mempelajari ilmu gang bersumber dari lentera nubuurah
dan niat yang fulus karpna Allah semata kesempurnaan iman pun dapat diraih

Tanpa kedua unsurlw&bul bisa dipastikan bahura amal gang dilatrirkan
bukanlah amal gang dinginkan oleh Allah dari harnba-Nga

lfulah mengapa aetiaptapaktilas sejarah lslam

selalu memunculkan sosok-sosok ulama gang sesat lagl mengesatkan umatnga
Kecenderungan terhadap hal-hal dunlaui telah menodai

ketulugan niat merBka dalam menunfut ilmu
Akibatnga ilmu gang seharusnga mer{adi pelita di sepa4jang perjalanan

menqju Allahjustru menjadi gulita Uang mengesatkan hingga ke Nerata-Nga,.,



Ilmu Dan Ulama

1. Ilmu dan iman

Sebaik-baik hasil yarLgdiperoleh manusia dan direngkuh hatinya
adalah ilmu dan iman. Dengan kedua hal inilah seorang hamba bisa

meraih derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Oleh karena itu,
Allah \H menyandingkan keduanya di dalam firman-Nya:

; tl iS$ e'-;4 ".,i)

"Dan ord.ng-orang yd.ng diberi ilmu dan keimanan berkata (kepada

ord.ng-ora.ng kafir): 'Sungguh, kamu telah berdiam (dalam kubur)
lnenurut ketetapan Allab, sampai hari kebangkitarr."'(QS. Ar-Ruum: 56)

Begitu pula, dalam firman Allah \H :

{ @ *'; t$ t;'J iiis "$rt;;r"'c$i xi eY
"niscaya Allah akan rnengangkat (derajat) orang'ord'ng yang beriman
di antaramu dan ordng-orangydng diberi ilmu beberapa derajat." (QS.

Al-Mujaadilah: 11)

Orang-orang yang beriman dan berilmu itu adalah ikhtishar dan

intisari dari semua makhluk. Merekalah yang berhak menyandang
derajat tinggi.

'briJ '#t 't;,i ini JV F
{ @eAi
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Namun sayangnya sebagian besar manusia masih keliru dalam
memahami hakikat ilmu dan iman, dua sarana untuk meraih
kebahagiaan dan derajat yang tinggi. Akibatnya, masing-masing
golongan mengira bahwa ilmu dan iman yangmereka miliki adalah
ilmu dan iman yangdapat membuat mereka memperoleh kebahagiaan,
padahal sebenarnya tidak demikian. Justru, sebagian besar dari
mereka tidak mempunyai iman yangmenyelamatkan dan ilmu yang
mengangkat derajat mereka. Mereka telah menutup jalan untuk
meraih ilmu dan iman yarugdibawa dan diserukan oleh Rasulullah ffi
kepada seluruh umatnya. Padahal, ilmu dan iman itulah yarlgmenjadi
pegangan Nabi ffi dan para Sahabat sepeninggal beliau, beserta semua
orang yangmengikuti jalan dan jejak mereka.

2. Antara ilmu dan opini

Setiap golongan mengira bahwa ilmu adalah apa y^ng mereka
miliki dan banggakan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman-
Nya:

{ @ ";r di q v, k A "g,rA'g:U *
"Kemudian mereka terpecab belah dalam urusd.n (agama)nya menjadi
beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan dpd yd.ng
ada pada mereh,a (masing-masing)." (QS. A1-Mu'minuun: 53)

P adahal, apa y angmereka miliki hany alahsekadar opini, pendap at,
dan kebohongan semata.l Karena, ilmu adalah sesuatu yang ada di
balik opini; sebagaimanapernyataan Hammad bin Zaid: "Aku pernah
bertanya kepada Ayyub: 'Apakah ilmu lebih banyak sekarang atau
pada masa sebelumnya?' Ayytb menjawab:'Opini lebih banyak pada
masa ini, namun ilmu lebih banyak pada masa lalu."'

Orang yangmendalam ilmunya akan bisa membedakan mana yang
termasuk ilmu dan mana pula yang termasuk opini. Banyak sudah kitab
atau buku yangdikarang oleh manusia. Pembicaraarl,perdebatan, dan

1 Kata lraji)l (dalam kitab asli) bermakna -i(jt, yaitu kebohongan. Lihat kamus Muhbtaarush
Sbiibaab (hlm. r72).
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adu kekuatan nalar pun sudah banyak dilakukan. Namun, ilmu yang

hakiki terlepas dari sebagian besar hal-hal tersebut.2

Ilmu yang sesungguhnya adalah sesuatu yang dibawa oleh
Rasulullah ffi dari Allah \$9 .

Allah \H berfirman tentang Rasul-Nya M,:

{ @ }-;ie trivvtilv )-}.{{Yfi}
"Siapa yang membantabmu dalam bal ini setelah engkau memperoleb

ilmu." (QS. Ali 'Imran: 51)

"Dan jika engkau mengih,uti keinginan mereka setelab ilmu (kebenaran)

sampai kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 120)

Sementara mengenai al-Qur-an, Allah \iH berfirman:

{@'o+r','t;\Y
"Dia menurunkannla dengan ilmu-Nya." (QS. An-Nisaa' : 766)

Maksudnya, di dalam al-Qur-an itu terdapat ilmu-Nya.

Semakin masa menjauh dari fase diturunkannyailmu itu, semakin

hal itu mendorong banyak orang untuk menganggaP angan'angan
dan bisikan-bisikan yalgterlintas dalam pikiran mereka sebagai ilmu.
Mereka menulis berbagai buku tentang hal ini, mengeluarkan biaya

yarlgbegitu besar, dan menghabiskan waktu yangtak ternilai. Mereka

mengisi lembaran demi lembaran dengan hal-hal y^ngterlintas dalam

pemikiran mereka itu, padahal semua itu hanya membuat hati mereka

semakin gelap. Ironisnya, tak sedikit dari mereka yang menyatakan

secara terang-terangan bahwa al-Qur-an dan as-Sunnah tidak me-

ngandung ilmu apa pun! Mereka mengklaim bahwa dalil-dalil yang

2 Bagaimana jadinyajika penulis kitab ini hidup pada zaman sekarang, lalu ia melihat kenyataan
yang menimpa kita saat ini?

{@+ie'!;t4 5t',^:, i;C{u*t djy
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terdapat pada keduanyahanyalah teks-teks yang tidak memberikan
keyakinan maupun pengetahuan. Fenomena ini terjadi karena syaitan
telah membisikan dan mengumandangkan semua ini di tengah-tengah
mereka, hingga hal ini disampaikan oleh orang yarlg dekat kepada
yangjauh. Akibatnya, ilmu dan iman pun tercerabut dari kebanyakan
hati mereka, seperti kulit ular yang terkelupas dari tubuhnya, atau
seperti pakaian yangterlepas dari tubuh penyandangnya.

Salah seorang sahabatku pernah bercerita tentang salah seorang
pengikut daripara murid mereka yangmempunyai paham demikian.
Sahabat itu menyaksikan orang tersebut selalu sibuk dengan salah satu
kitab mereka, padahal ia belum hafal al-Qur-an. Maka itu, sahabatku
menasihati orang tadi: "Seandainya Anda menghafalkan al-Qur-an
terlebih dahulu, tentu hal itu akan lebih baik." Namun, orang itu
malah balik bertanyadengan penuh keraguan: "Apakah al-Qur-an itu
ilmu?"3

Salah seorang tokoh mereka pernah pula berkata kepadaku: "Kami
mendengarkan hadits hanya untuk mendapatkan berkah, bukan
untuk mengambil ilmu darinya. Karena orang-orang selain kami telah
mewakili kami dalam mengambil ilmu dari hadits. Sehingga, kami
tinggal bersandar pada pemahaman dan kesimpulan mereka."

Tidak diragukan lagi, orang yangkadar ilmunya demikian sepefti
orang yang diilustrasikan oleh penya'ir:

Mereha singgab di Makkah, di suku Hasyim
sedang aku singgah di Bathha', persinggaban yangpaling jaub

Suatu ketika, gurukuo pernah menjelaskan tentang sifat golongan
ini. Beliau pE berkata: "Mereka berkutat padapendapat para tokoh
madzhab, sehingga yang mereka peroleh hanyalah pengetahuan

Kepada mereka, pantas ditujukan ayat ini:

{@ (+rir 6};;.,fetlbA'it+ t S$
"Alangkah jelehnya hata-hata yang heluar dari mulut rnereha; mereha banya rnmgatahan (sesuatu)
hebohongan hlaha.." (QS. Al-Kahfi: 5)
Yakni, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 4]'i;5.
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sepele." Banyaknya pertentangan, perselisihan, dan benturan di dalam

golongan mereka, kiranya semua itu cukup menjadi bukti bagimu
bahwa yang ada pada mereka bukanlah berasal dari sisi Allah \H .

Karena, Allah \!M berfirman:

{ @ (e(69 #-1'rA iri* x b t'K 1'y
"sekiranya (al-Qur-an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka rnenen-ttt-

kan banyak bal yang bertentangan di dalamn d." (QS. An-Nisaa': 82)

Ayat ini menunjukkan bahwa apay^ngdatang dari Allah itu
tidak akan saling bertentangan satu sama lain, dan bahwa sesuatu

yang saling berselisih dan bertentangan itu bukanlah berasal dari
sisi Allah \iH . Bagaimana mungkin pendapat, khayalan, dan hasil
pemikiran orang-orang itu bisa meniadi agama yang dianut dan

hukum yang digunakan untuk mengadili Allah \iH dan Rasul-Nya

ffi? Mahasuci Engkau, ya Rabb, sesungguhnya ini hanyalah suatu

kebohongar. yarg besar.

Ilmu yangdimiliki dan dipelajaripara Sahabat tidaklah sePerti

ilmu para pemboho ng yang saling bertentangan itu. Hal ini
sebagaimana yangdikemukakan oleh al-Hakim, ketika menuliskan
riwayat hidup Abu 'Abdillah al-Bukhari. Al-Hakim bercerita:
"Apabila berkumpul, paraSahabat Rasulullah ffi hanya mempelajari
Kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka. Tidak ada pendapat

pribadi atau analogi di kalangan mereka."

Alangkah bagusnya untaian sya'ir berikut ini:5

Ilmu adalah fi,rman Allah, sabda Rasul, dan perkataan Sababat

karenanya, ilmu bukanlab sekadar opini ydng menyesatkan

s Seolah-olah, Ibnul Qayyim mengisyaratkan kepada karyanya sendiri; karena bait-bait sya'ir
tersebut disadurnya dari beberapa bait sya'ir yang diucapkan oleh adz-Dzahabi, yaitu:

ilmu yang sesungubnya ialah firman Allab dan sabda Rasul-Nya yang sbabib, serta ijma'
hirenanya, bersunguh'sunggubhb engkau dalam rnempelajari sernuany-a, .

janganlab' mempmrntanghan antara sabda Rasul dan pendapat seorang faqih
karena itu adalab perbuatan yang bodoh

Gubahan sya'ir ini tertulis dalam kitab al-Vaafi.i bil tYafiyyaat UI/199) karya_ ash-Shafadi.

Nashiruddin ad-Dimasyqi juga mencantumkannya dalam kitab ar-Raddul lYaafir $lm. 3l).
lY'allaahu a'lam.
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ilmu bukanlah yang sesuatu membuat Anda rnernpertentangkan
dntara sabda Rasul dengan pendapat seorangfaqih

ilmu bukan juga pmgingkaran terbadap sifut-sifat Allab
karena takut rneny erupakan- Ny a dengan makb luk.

.oofoo.
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Tingkatan llmu

Motivasi tertinggi dalam menuntut ilmu adalah untuk meraih
ilmu al-Qur-an dan as-Sunnah, memahami segala sesuatu yangdatang
dari Allah \iH dan Rasul-Nya sesuai dengan yang dikehendaki-Nya,
dan mengetahui hukum-hukum yang diturunkan-Nya.

Sedangkan motivasi terendah para pencari ilmu dalam menimba
ilmu adalah hanya ingin meneliti permasalahan-permasalahan
yang langka, belum muncul, dan tidak terjadi. Atau, hanya ingin
mengetahui perbedaan pendapat yang ada dan meneliti pendapat
orang lain, sedangkan ia sendiri tidak ingin mengetahui mana y^ng
benar di antara pendapat-pendapat tersebut. Sungguh, sedikit sekali

di antara mereka yangilmunya bermanfaat.

Cita-cita yarlg paling tinggi dalam hal yang berkaitan dengan
kehendak seseoranB adalah cita-cita yang berkaitan dengan cinta
kepada Allah dan senantiasa mengikuti perintah agama sesuai dengan

ap a y 
^ng 

dikehendaki-Nya.

Adapun cita-cita yangpaling rendah dalam hal ini adalah cita-cita

y^rLgmengikuti kehendak sendiri daripadayang dikehendaki Allah \H .

Dengan kata lain, ia menyembah Allah berdasarkan kehendaknya,
bukan menunrt kehendak Allah \H .

Orang yang tergolong dalam kelompok pertama di atas meng-

hendaki Allah dan keinginannya sesuai dengan kehendak-Nyr.
Sedangkan orang yarLgtergolong dalam kelompok kedua adalah orang

yarLg menghendaki sesuatu dari Allah namun keinginannya tidak
sesuai dengan kehendak-Nyr.
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Pembagian llmu

1. Ilmu dan amal

Ilmu adalah menyerap bentuk sesuatu yangdiketahui dari luar lalu
mengukuhkanya di dalam jiwa. Sedangkan amal adalah mentransfer
pengetahuan dari dalam jiwa mewujudkannya di luar jiwa.

Jika pengetahuan yang ditetapkan di dalam jiwa itu'sesuai'
dengan kenyataan atau hakikat yang sebenarnya, maka itu disebut
ilmu yang benar. Akan tetapi, seringkali pengetahuanyangditetapkan
di dalam jiwa itu hanyalah gambaran yang 'tidak sesuai' dengan
kenyataan atau hakikat yang sebenarnya. Malangnya, tidak jarang
orang yang mengira bahwa pengetahuanyang ditetapkan di dalam
dirinya itu merupakan ilmu, padahal itu hanyalah asumsi yangtidak
sesuai dengan kebenaran dan hakikat y^flg sebenarnya. Ironisnya,
kebanyakan ilmu yangdimiliki orang tergolong ke dalam jenis yang
kedua ini.

2. Macam-macam ilmu

Ilmu yang sesuai dengan kenyaraan arau hakikatnya ada dua
macam.

Pertama: Ilmu yang membuat jiwa seseorang menjadi sempurna;
yaitu ilmu tentang Allah W , asma-Ny., sifat-sifat-Nyr, perbuatan-
perbuatan-Nyr, kitab-kitab-Nya, serta berbagai perintah dan larangan-
Ny".
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Kedua: Ilmu yan1tidak membuat jiwa menjadi sempurna; yaitu
ilmu yang tidak membahayakan jika tidak diketahui, sebab ilmu itu
tidak bermanfaat bagi seseorang.

Nabi ffi selalu memohon perlindungan kepada Allah W agar

dijauhkan dari ilmu yangtidak bermanfaat.6 Ilmu tidak bermanfaat

yangdimaksud ialah beragam ilmu yang benar dan sesuai dengan

hakikat, tapi sama sekali tidak membahayakan jika tidak diketahui;
misalnya, ilmu falak (astronomi) dengan segala perinciannya dan

tingkatan-tingkatannya, juga jumlah bintang dan ukurannya. Begitu

pula pengetahuan tentang jumlah gunung yangada, jenisnya, luasnya

dan lain sebagainya.

3. Kemuliaan suatu disiplin ilmu bergantung pada kemuliaan
obfeknya

Kemuliaan suatu disiplin ilmu bergantung pada kemuliaan
objeknya dan kadar kebutuhan manusia terhadap obiek tersebut.
Ilmu yarLg seperti itu tidak lain adalah ilmu tentang Allah \H beserta

cabang-cabangnya.

Bencana ilmu adalah jika suatu disiplin ilmu tidak sesuai dengan

kehendak Allah \iM dalam masalah agam^, yaitu kehendak yang
dicintai dan diridhai-Nya. Hal ini bisaterjadi karena dua hal: terkadang

disebabkan oleh rusaknya ilmu itu sendiri, atau disebabkan oleh

rusaknya niat seseorang dalam menekuninya.T

Contoh rusaknya ilmu itu sendiri adalah seseorang berkeyakinan

bahwa ilmu yarlg dimilikinya sesuai dengan syari'at dan dicintai
Allah \H , padahal kenyataarrnya tidaklah demikian. Atau, ia ber-

keyakinan bahwa ilmu itu dapat membuat dirinya dekat dengan

Allah \H , padahal ilmu itu tidak disyari'atkan. Akibatnya,ia mengira

bahwa dirinya dapat mendekatkan diri kepada Allah W dengan

6 Sebagaimana rercantum di dalam Shahiib Muslim (no.2722). Lihat pula risalah Fadhlu'-Ilmis Salaf
'alaalllrnil Kbakf Q:lrm. 13-74)karyalbnu Rajab al-Hanbali, dengan tahqiq saya.

7 Dua sebab inilah yang menjadi dasar pemikiran Ibnul Qryyi- dalam meayusun kitab Miftaab
Dazris Sa'aadaD. Kitab yang berjumlah tiga jilid itu telah dicetak dengan ubqiq saya.
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menggeluti ilmu ini, meskipun ia tidak tahu apakah hal ini disyari'atkan
atau tidak.

Sedangkan contoh rusaknya niat ialah seseorang mencari ilmu
dengan tujuan bukan karena Allah dan kepentingan akhirat, tetapi
tujuannya adalah menggapai dunia dan kecintaan makhluk-Nya.

4. Bencana ilmu dan amal

Bencana ilmu dan amal, yaag disebutkan pada pembahasan
sebelumnya, tidak dapat dihindari melainkan dengan mengetahui
semua keterangan yang dibawa oleh Rasulullah dalam masalah ilmu
dan pengetahuan, dan memantapkan niat semata-mata karena Allah
dan hari akhirat dalam hal niat dan kehendak. Apabila seseorang
tidak memiliki pengetahuan dan niat tersebut, niscaya akan rusaklah
ilmu dan amalnya. Keimanan dan keyakinan akan memancarkan
kehendak yangbenar. Keduanya pun akan menumbuhkan keimanan
dan menopangnya.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa penyimpangan ke-
banyakan orang dari segi keimanan disebabkan oleh penyimpangan
mereka dari segi pengetahuan dan kehendak yatgbenar.

5. Iman yang sempurna

Iman seseorang tidak dapat sempurna kecuali dengan menerima
ilmu yang bersumber dari lentera Nabi dan membersihkan niat dari
pencemaran hawa nafsu dan keinginan mendapatkan sesuatu dari
makhluk. Dengan cara itu, ilmu yang diperolehnya bersumber dari
lentera wahyu, dan niatnya pun adalah semata-mata karena Allah dan
kehidupan akhirat.

Orang yang memiliki kedua hal tersebut merupakan orang
yang paling benar ilmu dan amalnya.Ia termasuk pemimpin yang
memberikan petunjuk sesuai perintah Allah W , juga termasuk
penerus Rasulullah ffi dalam mengemban misi dakwah di tengah
umat manusia.
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Ulama Harus Mewaspadai Dunia

1. Akibat lebih memprioritaskan dunia

Setiap ulama yarrg mencintai dan lebih memprioritaskan dunia
akan berdusta atas nama Allah ketika memberikan fatwa dan
memutuskan hukum, juga ketika menyamPaikan pemberitaan dan

ketetapan. Sebab, sebagian besar hukum Allah itu berlawanan dengan

keinginan manusia, khususnya dengan keinginan Para Pemimpin
dan pemu'lahawa nafsu. Mereka berdusta atas nama Allah, karena

mereka tidak akan dapat meraih keinginan mereka kecuali dengan

menyalahi-bahkan menolak-kebenaran.

Jika seorang ulama atau hakim begitu mencintai kepemimpinan
dan selalu menuruti hawa nafsunya, biasanya ia tidak akan dapat

mewujudkan kedua,nya kecuali dengan menolak kebenaran yang
merupakan lawan hawa nafsunya. Apalagi jika ada syubhat yang
melatarbelakanginya, maka syubhat dan hasrat pribadinyaini akan

berkolaborasi untuk mendoron grty a semakin mengikuti hawa nafsu,

sehingga kebenaran pun menjadi semakin samar dan kian pudar.
Kalau pun kebenaran itu begitu ielas dan tidak samar sedikit pun, ia
tetap tidak mengindahkannya dan berdalih: "Pada saatnya nanti, aku

akan terselamatkan oleh taubat!"

Mengenai orang-orang seperti ini, Allah \H berfirman:

( @ 7.>. 53\ W$liA\ VtA -i;'t,* r-lb Y
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,)Fj ufii rr

"Datanglah setelab mereka pengganti ydng mengabaikan sbalat dan
mengikuti keinginannya." (QS. Maryam: 59)

i;'brA\- $fi \3; 3L ;+ ;;.,4 5A6; 6rix 6:SS \3; 3L e;;'4 1ir
I
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Zfi.oJWi;r$i j:t6
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) rFJ
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{@'o,,';'ffi
"Maka setelab mereka, datanglah generasi (yang jahat) yang mewarisi
Taurat, yang mengambil barta benda dunia ydng rendab ini. Lalu
mereka berkata: 'Kami akan diberi d.rnpiln.' Dan kelah jika barta benda
dunia datang kepada mereka sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan
mengambilnya (i"So). Bukankab mereka sudah terikat perjanjian dalam
Kitab (Taurat) babuta mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah,
kecuali ydng benar, padahal ntereha telah mempelajari a.pd, yang tersebut
di dalamnya? Negeri akbirat itu lebih baih bagi mereka yang bertakwa.
Maka tidakkah kamu mengerti?" (QS. Al-A'raaf : 1,69)

Pada ayat di atas, Allah \H memberitahukan bahwa generasi yang
jahat itu mengambil harta benda dunia yangrendah, padahal mereka
tahu bahwa Allah \H telah mengharamkannya atas mereka. Mereka
berkata: "Kami pasti akan diampuni." Jika mereka ditawarkan harta
benda lainnya, mereka pasti akan mengambilnya juga. Mereka terus
saja berbuat demikian. Itulah yang mendorong mereka mengatakan
hal bathil atas nama Allah, padahal mereka mengetahui dengan jelas

perihal kebathilannya.

Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Mereka menyadari
bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Oleh sebab itu, hasrat
dan cinta mereka pada kepemimpinan tidak membuat mereka
memprioritaskan dunia daripada akhirat. Caranya, mereka senantiasa
berpegang teguh kepada al-Kitab dan as-Sunnah, menjadikan sabar
dan shalat sebagai penolong, senantiasa merenungi kehidupan dunia
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Saata llmu olr,nn menj odi b encana

ap abila ia tidak sej alan ilengan

kehendak Allah ; entah lcarena sub stansi

ilmu iht memangtiilalc dicintai

Allah, atau lcarena niat orang y ang

m emp elnj ariny a b ukan lcar en a Allah.

dengan segala kefanaan dan
kehinaannya, serta tidak lupa
akan kehidupan akhirat dan
keabadia nnya, serta bahwa
mereka pasti akan sampai ke
sana.

Sementara golongan se-

belumnya, yakni para ulama mengikuti hawa nafsu, mereka pasti
berbuat bid'ah dalam agama dan melakukan keburukan. Dengan
demikian, kedua perbuatan ini terhimpun di dalam diri mereka. Ini
terjadi karena mengikuti hawa nafsu membuat mata hati menjadi
buta, sehingga tidak dapat membedakan mana yangsunnah dan mana

y^ng bid'ah. Atau, hawa nafsu itu akan memutarbalikkan hakikat
keduanya, hingga yang bid'ah dikatakan sunnah dan yang sunnah
dikatakan bid'ah.

Demikianlah bencana yang akan menimpa para ulama apabila
mereka mengutamakan dunia serta menuruti nafsu jabatan dan
syahwatnya. Ayat di atas berbicara tentang mereka,8 sampai pada

firman-Nya:

"6.ii -JL'{,A,{5!i q.itl;i tfu $ @ €; risr i, i,Ks

i4;3 t Lfi- )-{" ij o|.rr11 .ff A\* t; 35
{@ "*;x-

"DAn bacakanlah (Mubammad) kepada mereka, berita ordng ydng
telah Kami berikan d.ydl-aydt Kami kepadanya, kemudian dia m*
lepaskan diri dari d.yd.t-ayd,t itu, lalu dia diikuti oleb syaitan (sampai

dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang ydng sesd,t. Ddn
sekiranya Kami mengbendaki niscaya Kami tinggikan (derajat)nya

8 Penulis {ij5 mengisyaratkan pada ayat-ay^t yang disebutkan pada halaman sebelumnya.
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dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan meng-
ikuti keinginannya (yang rendah), maka perulnpdrnad.nnya seperti
anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidabnya dan jika kamu
membiarkdnnyd, dia menjulurkan lidabnya (j"So)." (QS. Al-A'raaf:
17s-776)

Orang seperti yang digambarkan dalam ayat itulah yangdisebut
dengan 'ulama ds-sl,u,t'(ulama yang sesat dan menyesatkan-"d), yang
perbuatannya berlawanan dengan ilmunya.

Renungilah kecaman yang terkandung dalam ayat diatas. Kecaman
yangdilontarkan terhadap orang tersebut dapat ditinjau dari beberapa
sisi, antara lain:

1) Orang tersebut tersesat justru setelah memperoleh ilmu. Ia lebih
memilih kekufuran daripada iman. Hal itu dilakukannya secara
sengaja, bukan karena tidak tahu.

2) Orang tersebut telah menanggalkan keimanan, seperti orang yang
menanggalkannya dan tidak akan pernah kembali padanya untuk
selama-lamalya. Sebab, ia telah menanggalkan ayat-ayat Allah
secara menyeluruh, sehingga ia seperti ular yang telah berganti
kulit. Seandainya masih tersisa sedikit saja darinya, niscaya ia
tidak akan dikatakan telah menanggalkannya.

3) Syaitan telah berhasil menyergap dan menguasai orang tersebut.
OIeh karena itu, Allah,iH berfirman: ( i$rSi;3lfi "lalu ia di-
janghau oleh syaitan." Dalam hal ini Dia w;j tidak berfirman
{ry} "rndkd. dia diikuti oleb syaitan'\ mengingat bahwa makna
kalimat i,;J\ adalah menjangkau dan menyergapnya. Bentuk
kalimat tersebut lebih dalam daripada kalimat yangberlafazh'o;4,
baik dari segi lafazh maupun maknanya.e

4) Orang tersebut tersesat setelah mendapatkan keben ararl. Kata

$ll (dalam ayati 4 6"16Jlh "orAng-ord.ng ydng sesat") bermakna
[esesatan dalam hal pengetahuan dan tujuan. Kata tersebut tebih

e Pernyataan ini mengandung pengetahuan tentang kaidah tata bahasa Arab yang indah.
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6)

dikhususkan pada rusaknya tujuan dan cara dalam beramal,
sedangkan kata i>\.iJ| lebih dikhususkan pada makna rusaknya

ilmu dan keyakinan.

Apabila salah satu dari kedua kata itu dipisahkan, maka

maknanya bisa saling mewakili. Akan tetapi, iika keduanya
disandingkan secara bersamaan, maka perbedaan nya adalahsePerti

penjelasan di atas.

Allah \H tidak hendak mengangkat derajat orang tersebut
dengan ilmunya. Akibatnya, ilmu itu hanya menjadi penyebab

kebinasaannya, karena derqatnyatidak diangkat melalui ilmunya
itu. Dengan demikian, ilmunya itu hanya menjadi bencana bagi

dirinya. Seandainya sqa ia tidak berilmu, tentu keadaannya akan

lebih baik dan adzabnyapun menjadi lebih ringan.

Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut,

dan bahwasanya ia lebih memilih sesuatu yangpaling hina dan

rendah daripada yangpaling mulia dan paling tinggi.

Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena

suara hati atau panggilan jiwa, melainkan karena ia ingin tetaP

kekal hidup di dunia dan dapat mewujudkan keinginalrtyauntuk
meraih segala kenikmatanyangada di dalamnya.

Makna dasar kata 3)il yangtermaktub dalam ayat tersebut
(yakni pada pertengahanny a: $.;/i\ lt iAY "tetapi dia cenderung

kepada dunia') adalah menetapkan diri selamanya. Seolah-olah,

ayat ini ingin menerangkan bahwa orang itu benekad untuk selalu

cenderung kepada dunia. Oleh karena itu, terdapat ungkapanbagi
orang yangmenetap selamanya di suatu temPat: gfu!,i$ lii
"Fulan meneguhkan dirinya untuk tinggal di tempat itu selama-

Iamanya."

Malik bin Nuwairah berkata dalam sya'irnya:

li-liiu 1r\5f ?',;',; G ,-*: * 46 ,86 b e ,V\,
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Mereka bermukim bersama keturunan penduduk seternpdt
dari kabilab Malik dan Amr bin Yarbu'untuk selamanya

Allah \H mengungkapkan kecenderungan orang tersebut kepada
dunia dengan "menetap selamanya di muka bumi", karena dunia
itu mencakup bumi dan segala isinya, beserta perhiasan dan harta
kekayaan yang dikeluarkan dari perutnya.

8) Orang tersebut tidak menyukai petunjuk Allah W dan selalu
menuruti hawa nafsunya. Karena itulah, ia menjadikan hawa
nafsunya sebagai imam yangselalu diteladani dan diikutinya.

9) Allah \H menyerupakan orang tersebut dengan anjing, jenis
hewan yangmempunyai ambisi paling hina, sosok dan gambaran
paling rendah, paling kikir, dan paling rakus. Oleh karena itu,
dalam bahasa Arab anjing disebut al-Kalb, yarLg artinya sangat
rakus.

10) Allah W mengibaratkan dahaganya orang tersebut terhadap
dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, kesedihannya
jika ditinggalkan dunia, serra ketamakannya dalam menggapai
dunia laksana anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ketika
dibiarkan atau dihalau manusia. Orang tersebut juga demikian:
jika dibiarkan maka ia akan begitu dahaga terhadap dunia, tapi
apabila diberi peringatan atau dilarang maka ia tetap seperti itu.
Dia selalu menjulurkan lidah ketamakarrnya terhadap dunia,
sebagaimana anjing yang senanriasa menjulurkan lidahnya.

Ibnu Qutaibah berkata:1o "Makhluk hidup bisa menjulurkan
lidah. Namun, biasanya perbuatan ini dilakukan karena keletihan
atau kehausan saja; kecuali anjing. Anjing tetap menjulurkan
lidahnya ketika merasa letih maupun merasa senang, juga dalam
kondisi kenyang karena minum air maupun dalam kondisi haus.
Oleh sebab itulah, Allah W mengibaratkan orang kafir dengan
anjing. Secara implisit, seakan-akan Dia e6j hendak menegaskan

'o !ih?, Ta'utiilMusyhililQur-azn ftIm.369). Lihatpula Tafsiiral-QurtbubiQ,/58)danZaadulMashiir
w2eo).
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bahwa pemberian peringatan maupun pembiaran yang kamu
lakukan terhadap orang seperti ini tetap menjadikannya sesat.

Seperti halnya seekor anjing, yang tetap menjulurkan lidahnya
ketika kamu usir maupun saat kamu biarkan."

Perumpamaan yang diuraikan di atas tidak berlaku pada
semua jenis anjing, melainkan hanya pada anjing yang selalu
menjulurkan lidahnya. Sungguh, anjing semacam itu adalah
anjing yangpaling hina dan paling buruk.

2. Antara orang bodoh yang raiin beribadah dan ulama fasik

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan kondisi ulama yanglebih
mengutamakan dunia daripada akhirat. Sekarang, akan dijelaskan
kondisi orang bodoh yangrajin beribadah.

Bencana yar'gpasti menimpa orang bodoh yatgrajin beribadah
tidak lain adalah keberpalingannya dari ilmu dan hukum-hukum-
Nyr, juga didominasinya ia oleh khayalan, selera hati, perasaan, dan
hawa nafsunya.

Oleh sebab itu, Sufyan bin'Uyainah dan ulama lainnyaberkata:
"'Waspadailah ulama yang keji dan orang bodoh yang gemar
beribadah. Sebab, bahaya yangditimbulkan keduanya bisa menimpa
siapa saja. Orang bodoh yang gemar beribadah akan menghalangi
orang lain dari menuntut ilmu dan segala kebaikan yang lahir
darinya. Sedangkan ulama yang sesat pasti akan mengajak kepada
kefasikan."

Allah W memberikan perumpamaan untuk tipe yang terakhir
tadi, yaitu orang bodoh yatggemar beribadah, dengan firman-Nya:

oL4rrcj JLSY' jls b\ *ry JG s;,*$i,ff y
,itjs-, W. y$L )gi A q\ T#t 5K @!66 S;fi .16

(@'*;hi1t+
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"(Bujukan orang-ord,ng munafi.k itu) seperti (bujukan) syaitan ketika ia
berkata kepada manusia: 'Kafirlah h,amu!'Kemudian ketika manusia
itu menjadi kafir ia berkata: 'sesunggubnya aku berlepas diri dari kamu,
karena sesungguhnya aku takut kepada Allab, Rabb seluruh alam.'Maka
kesudahan bagi kedu(tnya, babwa keduanya masuk, ke dalam Neraka,
kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zbalim."
(QS. Al-Hasyr: 1,6-t7)

Kisah mengenai orang bodoh yang diisyaratkan dalam ayat
tersebut sudah populer.ll Orang bodoh itu membangun ibadahnya
kepada Allah di atas pondasi kebodohan. Karena kebodohanny^itulah
syaitan berhasil menjerumuskan dan menjadikannya kafir. Maka, ia
pun menjadi pemimpin atau pelopor bagi semua orang bodoh yang
rajin beribadah. Ia telah menjadi kafir namun ia tidak menyadarinya.
Sedangkan ulama yang fasik, ia telah menjadi pemimpin kaum alim
yarTg berlumur dosa, yang lebih mementingkan dunia daripada
akhirat.

Allah \ip menjadikan rasa puas dan tentram hamba dengan
kehidupan dunia, juga kelalaiannya untuk mengenal, merenungi,
dan mengamalkan ayat-^yat-Nyr; sebagai sebab kesengsaraan dan
kebinasaan. Kedua hal ini-yakni rasa puasa dengan kehidupan
dunia dan lalai terhadap ayat-ayat Allah-hanyaterdapat di dalam
hati seorang hamba yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat
dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Sang Pencipta Vli .

Bagaimana tidak demikian? Seandainya hamba tersebut tetap
teguh beriman kepada hari Akhir, niscaya ia tidak akan merasa
puas dengan kehidupan dunia dan tidak akan merasa tenteram di
dalamnya. Di samping itu, ia juga tidak akan berpaling dari ayat-
ayat Allah \W .

Apabila Anda merenungi kondisi umat manusia, tentu Anda
akan menyadari bahwa tipe manusia semacam ini, yaituyang merasa

11 Kisah ini dikenal dengan sebutan "Barshisha sang ahli ibadah", yang diambil dari kisah-kisah
Isra'iliyyat. Lihat catatan kaki saya terkait kisah ini pada awal kitab al-Muntaqaa an-Nafi.is min
Kitaabi Talbiis lbliis karya Ibnul Jauzi.
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puas dengan kehidupan dunia dan lalai terhadap ayat-ayat Allah,
adalah tipe mayoritas umat manusia. Merekalah yang membangun
kerajaan dunianya. Sedangkan orang yarg merasa tidak puas dengan

kehidupan dunia, jumlahnya sedikit sekali. Ia menjadi orang yang
paling asing di tengah masyarakat. Ia mempunyai urusan yangberbeda
dengan mereka. Ilmu y^ng dimilikinya tidak seperti ilmu mereka.
Kemuliaan keinginannyatidak sepefti keinginan mereka. Keagungan
jalan yangditempuhnya tidak seperti jalan mereka. Seakan , iaberada
di dalam suatu lembah, sementara mereka berada di lembah yang lain.
Allah \!H berfirman:

<-,;51o$t Vr'Cigr, vtri iSVtij, u;crt

o6i tlt4 e )ui 5i 1. i @lfut

-rr;"**r?:4* etrg\w)w;6_jfi;r *
{@ ;)\,."903i:'liian

" sesungguhny a orang- orang y dng beriman dan mengerj akan kebaj ikan,
niscaya diberi petunjuk oleb Rabb karena keimanannya. Mereka di
dalam surga ydng penuh kenikmatan, mengalir di baanhnya sungai-
sungai." (QS. Yunus: 9)

"Sesungguhnya ord.ng-ordng ydng tidak mengbarapkan (tidak percd.yd

akan) perternuan dengan Kami, dan merasd. puds dengan kehidupan
dunia serta tnerd,sd, tenterarn dengan (kehidupan) itu, dan orang-ord.ng

yang melalaihan ayat-d.yd,t Kami, mereka itu tempatnya di Neraka,
karena d.pd. ydng telah mereka lakukan " (QS. Yunus: 7-8)

Selanjutnya, Allah menyebutkan sifat orang yang berlawanan
dengan kelompok yangmerasa puas dengan kehidupan dunia tersebut,
juga menceritakan tentang tempat kembali dan kesudahannya melalui
firman-Nya:
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Keimanan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu
keimanan terhadap perjumpaan dengan Allah W , membuat mereka
tidak ingin mencukupkan diri dengan kehidupan dunia ini, apalagi
sampai merasa tenteram hidup di dalamnya. Keimanan itu pun
membuat mereka senantiasa mengingat ayat-ayat-Nyr. Inilah beberapa
man{aat dari keimanan kepada hari Akhir. Sedangkan sebelumnya
adalah dampak dari tidak adanya keimanan kepada hari akhir atau
akibat melalaikannya.

.oofto.
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Para ulama yang suu' (ulama yang menjual agama) seakan-
akan duduk di pintu Surga seraya mengajak umat manusia dengan
ucapannya untuk masuk ke dalamnya. Namun pada saat yarrg sama,

amal perbuatannya justru mengajak orang ke Neraka. Setiap kali
mereka berkata kepada umat manusia: "Marilah kita menuju Surga!"
maka setiap itu pula perbuatan mereka seakan mengatakan: "Jangan
dengarkan perkataan itu! Seandainyaseruan mereka itu benar, niscaya
merekalah yan1peftama kali menyambut seruan itu."

Dari segi penampilan, para ulama su.u.'ini seperti penunjuk
jalan, namun pada hakikatnya mereka adalah para penyamun.

Apabila Allah menjadi satu-satu-Nya maksud dan tujuan Anda,
niscaya semua karunia akan mengikuti dan mendekati Anda. Anda
bisa mulai mendapatkan karunia itu dari bagian mana pun yang
Anda inginkan. Akan tetapi, jika maksud dan tujuan Anda hanya
mendapatkan sesuatu dari-Nya, maka Anda tidak akan dapat meraih
karunia. Karena, karunia itu berada di tangan-Nyr, bagian dari-Nya,
dan merupakan salah satu perbuatan-Nya. Dan, apabila Anda telah
mendapatkan Allah, maka karunia tersebut secara inklusif dan terikut
bisa Anda raih.

Namun, apabila karunia itu yang menjadi tujuan Anda, maka
Allah belum tentu didapatkan.l2 Jika Anda telah mengenal Allah dan

12 Dalam ungkapan ini seolah-olah terdapat teks yang hilang atau ada perubahan redaksi (dalam
kitab aslinya). Barangkali, yang ingin disampaikan penulis ,i{s iabh: bahwasanya orang yang
rujuan utamanya adalah Allah, pasti ia memperoleh apa yang ditujunya itu, yaitu Allah. Selain

Sifat-Sifat' Ulama' As-Suu'
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merasa begitu dekat dengan-Nya, kemudian Anda berpaling dari-
Nya karena mencari keutamaan, maka Allah tidak akan memberikan
keutamaan itu kepada Anda sebagai hukuman atas keberpalingan
Anda dari-Nya. Dengan demikian, Anda akan kehilangan Allah
sekaligus kehilangan keutamaan tersebut.

.oofoo.

itu, ia juga pasti memperoleh keutamaan. Adapun orang yang tujuan utamanya bukanlah Allah,
melainkan hendak mencari keutamaan semata, maka ia tidak akan memperoleh keutamaan yang
merupakan balasan Allah baginya. Atau, ia tidak akan diberi pahala oiang yarrg beramal iem'i
mengharapkan ridha-Nya. lVal laabu a'km.
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Pilar Kebahagiaan

Orang yang menemui kesulitan besar dalam meninggalkan
kebiasaan buruk pada hakikatnya bukanlah orang yang berusaha

meninggalkannya karena mengharap ridha Allah.

Adapun orang yang meninggalkannya karena mengharap
ridha Allah, dengan penuh kesungguhan, dan dengan hati yang
ikhlas, ia tidak akan mendapatkan kesulitan besar dalam upaya
meninggalkannya, kecuali pada tahap permulaartny^ saja. Sebab,

pada bagian permulaan itu ia sedang diuji apakah ia sungguh-sungguh

dalam meninggalkan kebiasaan buruk tersebut ata:u hanya berpura-
pura saja? Jika ia bisa sedikit bersabar saat menemui kesulitan yang
dihadapinya, niscaya kesulitan tersebut akan berubah menjadi
sebuah kenikmatan.

Ibnu Sirin berkata: "Aku pernah mendengar Syuraih bersumpah:
'Demi Allah, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah,
melainkan ia pasti akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang

darinya itu."'

Begitu pula, perkataan para ulama: "Siapa saiayangmeninggalkan
sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti yanglebih
baik dari sesuatu tersebut."13

Ir Pernyataan ini terkandung dalam sebuah hadits shahih. Saya telah men-tahhrij-rya dalam kitab
Mazoaaridul Amaan Min lgbaatsatil Lahfaan (hlm.702)karya Ibnul Qayyim.
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Ucapan Ibnu Sirin dan pernyataan para ulama yang telah kami
kutipkan di atas benar adanya.Hanya saja, pengganti sesuatu yang
ditinggalkan karena Allah itu bermacam-macam. Pengganti yang
paling besar adalah merasa begitu dekat dengan Allah, mencintai-Ny.,
dan merasakan ketenteraman hati ketika bersama-Nya. Hati orang
yang bertaubat itu pun menjadi lebih kuat, semangat, gembira, dan
ridha kepada Rabbnya\H .

Orang yang paling dungu adalah orang yarLg tersesat di akhir
perjalanan pulangnya (yaitu di dunia), padahal ia sudah hampir sampai

di rumahnya (yakni Surga).la

.rrfro.

la Penulis mengisyaratkan pada orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk pada akhir
usia mereka. Kita memohon keselamatan kepada Allahwketergelinciran seperti ini.
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Keseimbangan Syari'at

1. Semua ada batasnya

Setiap akhlak atau sifat manusia itu memiliki batas kewajaran.

Jika ia melewati batas tersebut, maka ia menjadi sebuah pelanggaran
dankezaliman. Tapi, apabila ia kurang darinya, maka ia menjadi aib
dan cela.

Kemarahan-misalnya-mempunyai batas, yaitu sebatas me-
nunjukkan keberanian yang terpuji dan melepaskan diri dari cacat

dan aib. Inilah batas kesempurnaannya. Oleh karena itu, apabila
seseorang marah melebihi batas, maka ia dianggap telah melakukan
pelanggaran dan bersikap melampaui batas. Namun sebaliknya, jlka
kemarahannyakurang dari batas kewajaran, maka ia dianggap sebagai

pengecut dan tidak luput dari kehinaan.

Ambisi juga mempunyai batas, yaitu sekadar memenuhi
kebutuhan duniawi dan meraih kecukupan hidup. Jika sifat ambisius
itu kurang dari batasnya, maka yangdemikian menjadi kehinaan dan
penyia-nyiaan terhadap potensi diri. Akan tetapi, sifat ambisius yang
melampaui batas adalah wujud keserakahan dan ketamakan untuk
meraih sesuatu yangtidak terpuji.

Dengki pun ada batasnya, yaitu persaingan dalam hal mencari
kesempurnaan dan keengganan diungguli oleh orangyang sepadan.

Apabila kedengkian dalam diri seseorang telah melampaui batas

kewajaran tersebut, niscaya ia akan menjadi suatu kezhaliman, karena
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orang yang dengki akan menginginkan hilangnya nikmat yarlg
dimiliki orang lain yang didengkinya, bahkan akan berupaya untuk
menyakitinya. Namun, apabila kedengkian itu kurang dari batas
kewajaran tadi, maka sifat ini akan menjadikan seseorang rendah diri,
melemahkan cita-cita, dan mengecilkan hatinya.

Nabi ffi bersabda:

k:,J;\gy{Jr 3t'^vi^5.iu ai,r tvT k,6fi1ir g .il:; .j ))

((.;srl ri:+:;ud3gu(;r :irr ;uI

"Tidak ada dengki kecuali dalam dua perkara: (1) dengki terhadap
seseorang yang diberi harta melimpah oleh Allah tH , lalu ia
menghabiskan hartanya untuk perkara yang benar; dan (2) dengki
terhadap seseorang yang diberi ilmu oleh Allah \iM , lalu ia menggunakan
ilmunya itu untuk memutuskan perk ara di antara manusia dan
mengajark annya kepada orang lain."ls

Kedengkianyargdimaksud dalam hadits ini adalah bersaing secara

sehat; orang yang ingin menyaingi orang lain menuntut dirinya agar
menjadi seperti orang tersebut. Kedengkianyangterrera dalam hadits
tersebut bukanlah kedengkian yang tercela, yaitt mengharapkan
hilangnya nikmat yangdimiliki oleh orang lain yangdidengkinya.

Kebutuhan biologis pun demikian, ia mempunyai batas kewajaran,
yaitu sebatas menenangkan hati dan mengistirahatkan pikiran dari
pen tnya ketaatan dan letihnya usaha meraih karunia Allah. Tidak
masalah memenuhi hasrat biologis, jika hal itu dijadikan terapi
untuk kemudian melanjutkan ketaatan dan meraih karunia-Nya.
Apabila hasrat biologis itu sudah melampaui batas kewajaran, maka
itu menjadi nahmah dan syabaq, /aitu libido ekstrim dan nafsu berahi
yang berlebihan. 16 Orang y ang demikian sama seperri hewan.

15 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.4738,6805, dan 7090) dari Abu Hurairah; serta Muslim (no.
816), dengan makna yang sama, dari Ibnu Mas'ud.

t6 Nahmab-sebagaimana dinyatakan a1-Qadhi 'Iyadh dalam kitab Masyaariqul Anuaar (VIII/3O)-
berarti keinginan dan syahwat. Adapun syabaq aninyaadalah nafsu berahi yang berlebihan.
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Sebaliknya, apabila syahwat tersebut
kurang dari batas kewajaran serta
tidak dijadikan sarana untuk meraih
kesempurnaan dan keutamaan, maka
itu akan membawa kepada kelemahan,
ketidakmampuan, dan kehinaan.

Istirahat dan bersantai juga ada batas-

nya, yaitu sekadar menghibur diri dan
memulihkan kekuatan tubuh dan fisik
untuk persiapan melakukan ketaatan
dan meraih keutamaan. Hal ini perlu
dilakukan agar tubuh dan fisik tidak
mengalami keletihan dan kejemuan,
yang dapat mengakibatkan aktivitas
yangdilakukan tidak membuahkan hasil
maksimal.

Jika istirahat dan bersantai melampaui batas kewajaran, maka
itu menjadi kemalasan dan membuang-buang waktu. Akibatnya,
banyak kemaslahatan hambayang akan terbuang percuma. Akan
tetapi, jika istirahat itu kurang dari batas kewajaran, maka hal ini
akan membahayakan kebugaran fisik dan melemahkannya, bahkan
bisa membuatnya tidak dapat melakukan ketaatan lagi, seperti orang
yang memaksakan diri untuk tenrs melakukan perjalanan padahal ia
sudah tidak mampu melakukannya, dan ia pun tidak memiliki hewan
tunggangan, sement ara jarak yar,g harus ditempuhnya masih jauh." t7

Kedermawanan juga memiliki batas kewajaran yang mengapit
kedua sisinya. Apabila melampaui kadar kewajarannya, maka ia
menjadi pemborosan. Tapi apabila kurang dari batas kewajaran, maka
itu menjadi kebakhilan dan kekikiran.

17 Kalimat ini dikutip dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubraa

llulg) dan Abusy Syaikh dalam al-Amtsaal (no. 229), dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash,
dengan sanad dha'if. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzar (no.29-Zauaa-id lbnu Hajar)
dari Jabir, dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi berstat'.x hadzdzab (pembohong'd).
Lihat pula Fai.dbul Qadiir [l/5aa) dan al-Maqaasbidul Hasanab (no. 62 dan no. 931).

" Wasp a dailah b ah ay a ul am a

yang sesat dan orang bodoh

yang geffiar beribadah;

karenabahayakeduanya

bisa ruenirupa siapa saja.

Orangbodohyanggemar

b er ib a d ah akan men gh al an gi
s e s afii any a d ar i m enuntut

ilmu dan segala kcb aikan

yanglahir dari ilmu tersebut.

S ementara, ulam a y ang s u at
akan mengaj ak umat kep ada

kefusikan." (Sufyanbin

'ttyainah)
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Keberanian pun demikian. Jika berlebihan, sifat ini akan
menjadikan seseorang serampangan dalam benindak. Tapi jika kurang
dari batas kewajarannya, maka ia menjadi sifat pengecut dan penakut.
Batasan yang wajar adalah maju pada saat harus maju dan menahan
diri pada saat harus menahan diri. Kondisi idealnya ialah seperti
yang dikatakan oleh Mu'awiyah kepada'Amr bin al-'Ash: "Aku
lelah mencari tahu apakah kamu pemberani atau pengecut? Kamu
pernah maju dengan gagah, sehingga aku mengira kamu salah seorang

pemberani di antara para pemberani. Tetapi kamu juga pernah
ketakutan setengah mati, sehingga aku mengira kamu salah seorang
pengecut di antara para pengecut."

Maka,'Amr bin al-'Ash berkata dalam sya'irnya:

Aku pemberani bila mendapat kesempatan

Tapi jika tidak, aku laltaknya seordngpengecut

Cemburu juga demikian, yakni mempunyai batas kewajaran. Jika
melampaui batas, kecemburuan bisa menjadi tuduhan atau prasangka
buruk terhadap orang yangtidak bersalah. Namun jika kurang dari
batasnya, maka ia menjadi sifat lalai dan diatsahts (permisif) terhadap
perbuatan nista.

Tawadhu' ada batasnya pula. Apabila melampaui batas kewajaran,
sifat ini akan menjadi penghinaan dan penistaan terhadap diri sendiri.
Tapi sebaliknya, apabila kurang dari batas wajar tersebut, sikap mulia
ini dapat menghadirkan kesombongan dan kecenderungan untuk
membanggakan diri.

Menghormati diri sendiri juga ada batasannya. Jika melampaui
batas kewajarannya, ia akan menjadi kesombongan dan perangai
tercela. Tapi jika kurang dari batasanflya, maka yang akan tampak
adalah kehinaan dan kerendahan diri.

tt Diyatsah zrtinya sikap tidak peduli terhadap perbuatan nista yang dilakukan isteri. Kita memohon
keselamatan kepada Allah e.
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2. Bersikap seimbang adalah yang terbaik

Kunci utama dalam semua hal adalah bersikap seimbang, yaitu
mengambil bagian pertengahan dalam hal apa pun, tidak berlebihan

dan tidak pula kekurangan, tidak ekstrim dan tidak pula terlalu longgar.

Seimbang merupakan pilar kemaslahatan dunia dan akhirat. Bahkan,

seimbang merupakan penunjang utama kebugaran tubuh. Oleh karena

itu, jika organ tubuh manusia berada di luar batas keseimbangan, baik
melampaui batas atau kurang dari yaigseharusnya, maka kesehatan

dan kemampuan tubuh akan berkurang sesuai dengan kurangnya
kadar keseimbangan tersebut.

Demikian pula dengan kegiatan sehari-hari lainnya, sepefti tidur,
begadang, makan, minum, bersenggama, beraktivitas, berolahraga,
menyendiri, bersosialisasi, dan sebagainya. Apabila semua kegiatan

itu berada pada posisi pertengahan di arLtarr- dua sisinyayangtercela,
maka ia disebut seimbang. Namun jika lebih cenderung kepada salah

satu dari dua sisi tersebut, maka tindakan itu menjadi negatif dan

berbuah sesuatu yangnegatif pula.

3. Salah satu ilmu yang paling mulia

Di antara ilmu yangpaling mulia dan paling bermanfaat adalah

pengetahuan tentang batas-batas, khususnya batas-batas syari'at,
baik yang diperintahkan maupun y^ng terlarang. Siapa saja yang
paham akan batas-batas tersebut, ia dapat dikatakan sebagai orang

yang paling berilmu. Karena, dengan mengetahui batas-batas
tersebut, ia tidak akan memasukkan sesuatu yang berada di luar ke

dalam batas, atau mengeluarkan sesuatu yar.g berada di dalam ke

luar batas.

Allah W berfirman:

{& x $u i,L iA{tl :'g) 66; $L fr 46ll y

{@&ryKr'!A'{'
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"Orang-orangArab Badui itu lebib kuat kekafiran dan kemunafihannya,
dan sangat anjar tidah mengetahui hukum-bukum yang diturunkan
Allab kepada Rasul-Nya. Allah Maba Mengetabui, Mahabijaksana." (QS.
At-Taubah:97)

Dengan demikian, orang yang paling adil adalah orang yang
tidak melanggar batasan-batasan akhlak, perilaku, dan hal-h al yang
disyari'atkan, baik dalam hal pengetahuan maupun perbuatan.Hanya
kepada Allah saja kita memohon taufik.

.orfo..
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Hati manusia ibarat mesln penggillng Uang terus berputar

dan mengolah apa sqja gang dimasukkan ke dalamnga

Apabila gang dimasukkan adalah biji gandum berkualitas tinggi.

niscaga hasil gang dikeluarkannga berupa gandum Uargjuga berkualitas tinggi.

Namunjika gang dimasukkan adalah gandum berkualitas buruk

atau eekadar kerikildan pasin maka Anda bisa membagangkan aendiri

bagaimana hasil keluarannga. Sagangnga tidak ssmua orang sadar

terhadap kualitas bahan gang ditaruh di penggilingantersebut

&ptti itulah hati.

Apabila bisikan-bisikan gang masuk ke dalam hati

adalah bisikan ketaatan gang diperkuat dengan azam.

niscaga perbuatan gang terurqiud daringa berupa ketaatan kepada AllaFr.

Sebaliknga apabila bisikan-bisikan gang masuk ke dalam hati

adalah bisikan kemaksiatan dan haua nafuu

niscaga perbuatan gang lahir daringa berupa kemakstatan kepada-Nya.

Sagangnga kebangakan manusia tidak sadar terhadapJenia bisikan

apakah gang diolah hatinga selama ini.



Manfaat Takwa

Ibnu ,Aun berpesan kepada seorang laki-laki, ia berkata: "Kamu

wajib bertakwa kepada Allah W karena orang yang bertakwa tidak
akan merasa sendirian."

Zaid binAslam berkata: "Ada pepatah mengatakan:'Siapa saja

yangbertakwa kepada Allah [H niscaya Allah akan membuat manusia

merrcintainya, sekalipun dulunya mereka tidak suka ftepadanya)."'

Ats-Tsauri pernah menasihati Ibnu Abi Dzi'b: Jika kamu takut
kepada Allah \H , maka Allah memeliharamu dari gangguan manusia.

Tetapi jika kamu takut kepada manusia, sesungguhnya mereka sama

sekali tidak dapat melindungimu dari adzab Allah."

Nabi Sulaiman bin Dawud berkata: "Kami diberi sejumlah

anugerah, baik yang diberikan kepada manusia mauPun yangtidak
dibeiikan kepada mereka. Kami Pun menguasai seiumlah pengetahuan,

baik yang diajarkan kepada manusia mauPun y^ng tidak. Namun,
kami-belum pernah mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada

takwa kepaJa Allah \H baik dalam kesunyian maupun di tengah

keramaian; bersikap adil baik pada waktu marah mauPun ridha; dan

bersahaja baik pada saat miskin mauPun kaya."l

Di dalam az-Zubd? karya Imam Ahmad tercantum sebuah atsar

ilahi $tadits qudsi"d) yan1 menyatakan:

I Bandingkanlah dengan penielasan yang tercantum dalam
Da'utai wad Du'aat (no.23).

2 Saya tidak menemuk"t.ry" di dalam naskah beliau ?.i'15
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,i)itS e\1\:A\ +\;i i.;t.'z.itpjl qiG;,i-e;r qir3dl u ))
ys.^ y;i i,r;1*t i.y_,,'*ip Uet iLs,#1 p iit rl;p,:r;,

is:u w),

"Tidak ada satu makhluk pun yang mencari perlindungan kepada sesama
makhluk, tanpa berlindung kepada-Ku, melainkan akan Kuputuskan
sebab-sebab (nikmat) dari langit dan bumi baginya. Jika ia memohon
kepada-Ku, niscaya tidak akan Aku kabulkan permohon annya; jlka
ia berdo'a kepada-Ku, maka tidak akan Aku perkenankan (do'anya);
dan jika ia memohon ampunan kepada-Ku, maka Aku tidak akan
mengampuninya. Sebaliknya, tidak ada satu makhluk pun yang mencari
perlindungan kepada-Ku, bukan kepada makhluk-Ku, melainkan langit
dan bumi akan menjamin rizkinya. Jika ia memohon kepada-Ku,
niscaya akan Aku kabulkan permohonannya;jika ia berdo'a kepada-
Ku,Ku, niscaya akan Aku perkenankan doanya; dan jika
ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya."

nlscava akan Aku perkenankan doanya; ia memohon

.rofoo.

9yfr:t i menyebutkan hadits ini dalam al-Jaarni'ul Kabiir (IV.3, no. 123); begitu pula al-Muttaqil
Hindi dalam kitabnyl, Kanzul'Urytmaa!(no.8512), dari hadits'Ali dE. nt-Hl,iai mengatakan,
"Diriwayatkan oleh al-'Askari." Albamdulillab, akhirnya saya menemukan sanad hadits tirsebut;
dan ternyata,_asy-Sya.lari meriwayatkannya dalam ;l-A;alii Q/223) dari naskah Ja'far bin
Muhammad, d3ri moyaagnya. Namun, naskah tersebut tidak oientik. Lihat al-Kaamil [],/558)
karya Ibnu'Adi dan Tabdzzibut-Tabdziib P/rca) karya Ibnu Hajar.
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'Arasy Dan Hati

Makhluk yar,g paling suci, paling bersih,'paling bercahaya,
paling mulia, paling tinggi dzat dan kedudukannya, serta paling luas

adalah 'Aras!;singgasana Allah yangMaha pengasih. Oleh karena itu,
layaklah jika'Arasy dij adikan tempat bersemayam bagi-Nya.

Apa pun yangposisinya sangat dekat dengan 'Arsy pasti lebih
bercahaya, lebih suci dan lebih mulia daripada sesuatu yangposisinya
jauh darinya. Oleh sebab itulah, Surga Firdaus disebut sebagai Surga

yangpaling tinggi, paling mulia, paling bercahaya, dan paling agung;

karena memang posisinya paling dekat dengan 'Arasy, bahkan'Arasy
adalah atapnya.a Dan, apa pun yangposisinya sangat jauh dari 'Arsy,
maka ia sangat gelap dan sangat sempit. Oleh karena itu, tempat
orang-orangyangpaling rendah adalah temPat yang paling buruk,
paling sempit, dan paling jauh dari segala kebaikan.

Allah \99 menciptakan hati dan menjadikannya sebagai temPat

bersemayamnya sifat mengenal, mencintai dan menginginkan Allah.
Dengan demikian, hati laksana 'Arsy atau singgasana bagi sifat-sifat

3 pada sebagian naskah, yang tertulis adalah lalazh: V'*Li, "yang paling jelas". Tapi boleh jadi

redaksi yang kami cantumkan di aras (paling suci) lebih valid.
a Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

)\#\ i.e'i4, ,5:tlt ,-iy fLt,*J ;vii 4r u3i';i$ $):;sttS*'*tJj"u, riFll
((4iijr

"Maka apabila kamu memohon kepada Allah, mohonlah Surga Firdaus, karena Surga Firdaus.itu
adalah Surga paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya terdapat 'Arsy Ar-Rahmaan. Dan dari
Surga itulah, sungai-sungai dialirkan." (FIR. Al-Bukh ari lno. 7 423\
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y^ng sangat mulia tersebut, yaitu sifat mengenal Allah, mencintai-
Nya dan menginginkan-Nya W .

Allah \H berfirman:

X;\ i;rt';W Mi ;u;',:riJ M r-f\ ('j-;i_\ t fu y

{@
*Bagi ordng-orangyang tidak beriman pada (kebidupan) akhirat, (mem-
punyai) srfat yang buruk; dan Allah rnernpunyai sifut Yang Mabatinggi.
Dan Dia Mabaperkasa, Mahabijaksana." (QS. An-Nahl: 60)

Allah wX juga berfirman:

{@ 5;ii}./iA
"DAn Dialab yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya
kembali, dan itu lebib mudab bagi-Nya. Dia memiliki srfut yang Maba-
tinggi di langit dan di burni. Dan Dialah Yang Mabaperkasa, Maba-
bijaksana." (QS. Ar-Rum: 27)

Allah \iM berfirman pula:

{ @ i-Ai'€i ;) b,:,,, -#,Ay
*Tidak ada sesuatu pun ydng serupd dengan Dia. Dan Dia Yang Maba
Mendengar, Maba Melibat." (QS. Asy-Syura: 11)

Sifat mengenal, mencintai, dan menginginkan Allah ini termasuk
dalam konteks al-matsalul a'laatausifat yang sangat mulia. Sifat inilah
yar.g bersemayam di hati seorang Mukmin sejati, sehingga hatinya
menjadi'Arsy atau tempat bersemayam bagi sifat tersebut.

Seandainya hati tidak menjadi bagian yarLgpaling bersih, paling
suci, paling baik, dan paling jauh dari segala kotoran dan segala hal
yang menjijikkan, maka ia sudah tidak layak lagi menjadi tempat

c {F.ii {AX;W 5rf\ fri$'i';tAi\i;.,si,t;ry
"'35+*i

380 Bab 6 - Hati dan Amalannya



persemayaman sifat-sifat yangsangat mulia, yaitu mengenal Allah,
mencintai Allah, dan menginginkan Allah W . Sebaliknya, yang
bersemayam di dalamnya ialah sifat-sifat terendah (yrtg bersifat

duniawi); seperti mencintai duniawi, menginginkannya, dan

bergantung kepadanya. Akibatnya, hati menjadi sempit, gelap, dan

jauh dari kesempurnaan dan keberuntungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa hati itu
terdiri dari dua macam. Pertd,md: Hati yang laksana'Arasy Allah yang
Maha penyayang;s di mana di dalamnya terdapat cahaya, kehidupan,

kegembiraan, kebahagiaan, kecerahan, dan perbendaharaan segala

kebaikan. Kedua: Hati yang laksana'Arsy Syaitan; dimana di sanalah

tempat kesempitan, kegelapan, kematian, kesusahan, kesedihan,

dan kecemasan; dan orang yangmemPunyai hati semacam ini akan

merasa sedih karena peristiwa y^nglalu, cemas dengan apayangakan
menimpa dirinya di masa mendatanB, dan resah terhadap apa' yang

sedang menimpanya kini.6

At-Tirmidzi,T beserta ulama yang lainnya, meriwayatkan satu

hadits dari Nabi ffi, bahwasanya beliau bersabda:

q i,U! 'e;i,Lui 
'$6 C_Atl €;r\,;-u:t 'r9\ F:' lil ))

ltil;.-)b ,r_rAt )\:, f e4\3,,-;i,ilr )\:' JLi:uir 'ig
((.$3

v\\ i;,
J*o-,J-

"Apabila cahayatelah merasuk hati niscaya hati itu akan merasa lega dan

lapang." Para Sahabat bertanya: "Apakah tanda-tanda yang demikian itu,

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Kembali ke negeri abadi (akhirat),

Maksudnya, hati yang menjadi tempat bersemayamnya sifat+ifat yanB sangat mulia.dan agung,

yaitu yang -.rg.n.l-I{y., mencintai-Nya, dan menghendaki-Nya; seperti yang telah diterangkan

oleh penulis eiiE.
Penrriis telah menjelaskan perbedaan ketiga kalimat ini (hlm. 60), yaitu pada pembahasan 'aqidah

dan tauhid.
Hadits ini tidak terdapat di dalam Sunan at-Tirmdzi. Syikh kami, al-Albani, mengisyaratkan hal

itu di dalam as-Sils;latLdb Oha'iifah E/387),lantas beliau '"lB menelusurinya secara panjang lebar

dan menjelaskan kedha'ifannyi. tih.t puJa Miftaab Daaris Sa'aadah Q'/a6a)-dengat tabqiiq dan

ta'lii4 saya-karya Ibnul Qayyim.
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diri untuk menghadapi kematian sebelum waktunya tiba."

Cahaya yang merasuk ke dalam hati adalah salah satu pengaruh

dari sifat yangpaling mulia tersebut. OIeh sebab itu, hati pun menjadi

luas dan lapang setelah dimasuki cahaya tersebut. Apabila di dalam

hati itu tidak ada sifat mengenal dan mencintai Allah, Pasti yang ada

hanyalah kegelapan dan kesempitan.

..olro.
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Pepohonan Di Taman Hati

Tahun itu ibarat pohon, bulan ibarat dahan-dahannya, hari ibarat
ranting-rantingnya, jam ibarat dedaunannya, dan hembusan naPas

ibarat buahnya. Maka, siapa pun yang napasnya dimanfaatkan untuk
ketaatan, niscaya buah yangdihasilkan pohon itu akan menjadi baik.

Sedangkan siapa saja yang napasnya digunakan untuk kemaksiatan,
niscaya buahnya akan terasa pahit. Masa panen buah yangsebenarnya

akan dilakukan di akhirat. Pada saat itulah baru diketahui manis atau

pahitnya buah dari pohon tersebut.

Ikhlas dan tauhid ibarat sebatang pohon yalgtumbuh di taman

hati. Dahan-dahannya adalah amal perbuatan, dan buahnya adalah

kehidupan yang baik di dunia dan kenikmatan abadi di akhirat.
Seperti halnya buah Surga yangtidak ada habis-habisnya dan tidak
adalarangan untuk memetiknya, maka buah tauhid dan keikhlasan
di dunia pun demikian adanya.

Kemusyrikan, kebohongan, dan riyajuga laksana sebatang pohon
yarLgtumbuh di dalam hati. Buahnya di dunia adalah rasa takut, cemas,

sedih, kesempitan dada dan kegelapan hati. Sedangkan buahnya di
akhirat adalah buah az-Zaqqum (pohon di Neraka) dan adzab yang
abadi.

Allah \iH telah menyebutkan ilustrasi kedua jenis pohon ini di
dalam al-Qur-an, yaitu pada surat Ibrahim.s

s Yairu, di dalam firman-Nya: "Tin"dhhdh harnu memperbatihan bagaimana Allab tekb membuat
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Berikut ini adalah beberapa kata mutiara tenrang hati yangkeras
dan hati yanglembut:
. Tidak ada hukuman terberut yang dijatuhkan kepada seorang

hamba daripada hati yang k.ras dan dijauhkan dari Allah rH .

o Api Neraka diciptakan untuk meluluhkan hati yangkeras.
o Hati yangpaling jauh dari Allah W adalah hati yang keras.
. Apabila hati telah keras, maka mata pun menjadi sulit menangis

karena Allah.
o Kerasnya hati bermula dari empat hal yang dilakukan secara

berlebihan, faitu makan, tidur, berbicara dan bergaul.
oSePertihalnyatubuhyangtidakmendapatmanfaatdarimakanan

dan minuman bila sedang sakit, maka dimikian pula dengan hati. 
,

Jika hati telah sakit karena syahwat, maka peringatan tidak akan 
i

mampu menyembuhkannya.
. Siapa sata yarlg ingin hatinya menjadi jernih hendaklah ia meng-

utamakan Allah W daripada syahwatnya.
o Hati yang mencintai syahwat akan rerturup dari Allah, sesuai

dengan kadar kecintaannya kepada syahwatnya.

Hati Yang Keras Dan Hati Yang Lembut

perumpdmdan kalimat yang baik sepmi pobon yang baih, ahamya huat dan cabangnya (menjuhng)
he langit, (pobon) itu mmghasilkan buabnya pada saiap wahtu dzngan seizin Rabbnya. Oai,,lllab
metnbuat pmtmpdmaan itu untuk rnanusiz agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat
yang buruk sepmi pohon yang buruh, yang tehb dicabut akar-akamya dari permudaan bumi; tidah
dapat tetap (tegak) sedihit pun." (QS. Ibrahim: 24-26)
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Hati adalah bejana Allah W di bumi-Nya. Maka, hati yang paling
dicintai oleh-Nya adalah hati yang paling lembut, paling teguh,
dan paling jernih.e

Manusia menyibukkan hati dengan urusan dunia. Seandainya

mereka menyibukan hatinya dengan Allah dan kehidupan akhirat,
niscaya hati mereka akan menyelami makna firman-Nya dan
melihat tanda-tanda kekuasaan-Nya yang begitu nyata, hingga
hati tersebut pun kembali kepada pemiliknya dengan membawa

hikmah-hikmah y arLg indah dan manfa at-manfaat y ang unik.

Jika hati dipupuk dengan dzikir, disirami dengan pikir, dan

dibersihkan dari karat dosa, niscaya ia akan mengetahui berbagai
keajaiban dan diilhami dengan hikmah-Nya.

Tidak semua orang yangpandai membahas ma'rifat dan hikmah
Allah adalah orang y^ng telah memperolehnya. Akan tetapi,
yangmemperolehnya hanyalah orang-orang yang menghidupkan
hatinya dengan membunuh hawa nafsunya. Adapun orang yarLg

membunuh hatinya dan menghidupkan hawa nafsunya, maka
ma'rifat dan hikmah yang keluar dari bibirnya tidak mendatangkan
manfaat apa pun.

Penyebab rusaknya hati adalah merasa aman dari ancaman
Allah dan lalai terhadap perintah-Nyr. Sebaliknya, penyebab
kesuburan atau hidupnya hati adalah takut kepada Allah dan
banyak berdzikir.

Jika hati menolak hidangan dunia, niscaya ia akan menikmati
hidangan akhirat bersama p^ra penyeru akhirat. Namun, jika
hati senang dengan hidangan di dunia, maka ia akan kehilangan
hidangan akhirat.

e Pernyataan ini mengacu pada hadits:

U W;\:rg.li +t W\i,H.6t ,>V J. * p:; +ii re;'.lr ;ii b qT itl'D)
"Sesungguhnya Allah mempunyai bejana di penghuni bumi. Bejana Rabbmu adalah hati para
hamba-Nya yang shalih. Hati yang paling dicintai-Nya adalah hati yang paling lunak dan paling
lembut." Lihat tahhrij-nya dalam as-Sikihtush Sbahiihab (no. 1691).

Fawaidul Fawaid 385



o Rindu kepada Allah \H dan rindu bertemu dengan-Nya laksana
tiupan angin semilir yang menyejukkan
menjinakkan dunia.

Siapa pun yang menempatkan hatinya di
tenang dan nyaman, sedangkan siapa pun yang menggantungkan
hatinya pada manusia niscaya akan merasa gelisah dan gundah.

Rasa cinta kepada Allah \H tidak akan meresap ke dalam hati yang
sudah dikuasai rasa cinta kepada dunia. Sungguh, mengharapkan
hasil demikian seperti berharap masuknya unta ke lubang jarum.

o Jika Allah \H mencintai seorang hamba, maka dibuatlah ia bekerja
untuk-Nya, mencintai-Nya, dan ikhlas beribadah kepada-Nyr.
KeinginanrLya pun akan dicurahkan kepada-Nya. Lidahnya
dijadikan sibuk menyebut-Ny, dan anggota tubuhnya dijadikan
sibuk melayani-Nyr.

Hati juga bisa mengalami sakit seperti halnya badan. Kesembuhan
hati terletak p ada taubat dan menj aga di riny a dariperbuatan buruk.
Hati juga dapat berkarat seperti cermin. Untuk mengkilapkannya
adalah den gan dzikir. 10

o Hati juga bisa telanjang seperti halnya tubuh. Dan pakaian yang
dapat menghiasinya adalah takwa.

o Hati luga lapar dan haus sebagaimana tubuh. Makanan dan
minumannya adalah mengenal dan mencintai Allah, tawakkal dan
kembali kepada-Nya, serta melayani-Nyr.

.orfoo.

10 Makna ini dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam adz-
Dzihr-sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzal'Ummaal (ro.3924). Hadits tersebut juga
diriwayatkan oleh Ibnu 'Adidalamal-Kaamil (/258) dan IbnulJauzi dalam al-'Ilalul Mutanaahiah
(l/247). Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin 'Abdus Salam al-Makhzumi; seorang perawi
yang dha'if. Llhat at-Tadzhiib G/141).

hati, bahkan mampu

sisi Allah akan merasa
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Manfaat Meni nggalkan Kebiasaan
Dan Tradisi Buruk

Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan bergantung pada
kemampuan seseorang dalam meninggalkan'auaa-id ata:u kebiasaan

buruk, dan kegigihannya dalam menyingkirkan segala 'auaa-iq atau
kendala yangdihadapi.

Istilah 'awaa-idpadapembahasan kita kali ini memiliki makna asal

berdiam diri tanpa melakukan apa-apa dan bersantai. 'Aanaa-id juga
bisa berartiadat istiadat atau tradisiyangdisenangi dan biasa dilakukan
orang-orang, di mana kedudukannyamereka samakan dengan hukum
syari'at Islam. Bahkan, menurut mereka, tradisi tersebut lebih agung

kedudukannya daripada hukum syari'at. Terbukti bahwa mereka
mengingkari orang yang meninggalkan dan menyelisihi hukum
adat itu dengan pengingkarun yang tidak mereka lakukan terhadap
orang yan1menyalahi hukum syarT'at. Mereka mengkafirkannya,
menuduhnya telah berbuat bid'ah, mengangg pnya sesat, atau
memboikot serta menghukumnya karena berani menyalahi tradisi
tersebut.

Karena tradisi inilah mereka berani mematikan dan meninggalkan
as-Sunnah. Bahkan, mereka menjadikan tradisi ini sebagai tandingan
bagi sunnah Rasulullah ffi. Mereka membela tradisi ini mati-matian
dan memusuhi siapa saja yang menentangnya.Bagi mereka, perkara
yang ma'ruf adalah perkara yang sesuai dengan tradisi mereka, dan
perkara yarTg rnunkar adalah perkara yangmenyalahi tradisi mereka.
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Alloh ffienciptakan hati laksana Arsy. Di
s anal ah b er s en ay am sifat*ifat m akrifat
kp a il aJ{y a, n en cint ai-I{y a, d an

menginginlcnn-Ny a semata. D an hany a hati
y ang b ersih dan suci ilari noda y ang b erhak

menj adi'arsy b agi siJat*ifat ter sebut.

Adat dan tradisi se-
macam ini telah merajalela
di berbagai golongan, baik
kalangan raja, pemerintah,

fuqaha, kaum sufi, orang-
orang miskin, orang-orang
yang taat, mauPun orang-

orang awam. Generasi muda dan generasi tua diasuh dan tumbuh di
atas dasar tradisi itu. Lantas, tradisi itu pun dijadikan sebagai sunnah
oleh mereka. Sampai-sampai, mereka menganggapnya lebih mulia
daripada sunnah itu sendiri.ll

Atas dasar keyakinan tersebut, orang yang menghalangi tradisi
tadi akan ditahan, dan orang yang merintanginya akan diboikot.
Tradisi ini telah menebarkan musibah yang begitu luas. Tradisi inilah
yang menyebabkan al-Qur-an dan as-Sunah ditinggalkan. Padahal,
siapa saja yang menjadikan tradisi sebagai penolong, niscaya ia akan
ditelantarkan dari sisi Allah W . Begitu pula, siapa sajayangmengikuti
tradisi tersebut lalu meninggalkan Kitabullah dan sunnah Rasulullah

ffi, niscaya amalnya tidak akan diterima di sisi Allah \iM . Kebiasaan
dan tradisi inilah penghalang atau rintangan terbesar yangdihadapi
seorang hamba untuk bisa menuju Allah dan Rasul-Nyr.

Adapun 'awaa-iq atau kendala-kendala yang dimaksud sebelumnya,
yaitu berbagai bentuk pelanggaran syari'at, baik lahir maupun batin.
Sebab, semua pelanggaran tersebut dapat menghambat perjalanan hati
menuju Allah, bahkan memutus langkahnya.

Secara garis besar, kendala tersebut ada tiga: syirik, bid'ah, dan
maksiat. Kendala syirik dapat disingkirkan dengan tauhid, bid'ah
dapat disingkirkan dengan as-Sunnah, dan maksiat dapat disingkirkan
dengan taubat yangbenar.

Semua kendala tersebut tidak akan terlihat oleh seorang hamba,
sampai ia membuat persiapan untuk melakukan perjalanan, yang

11 Kalimat sepeni ini dinukil dari Ibnu Mas'ud, yakni yang diriwayatkan oleh ad-Darimi (/6a) dar,
al-Hakim (IVl514), dengan sanad yang shahih.
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dikonkritkannya dengan mengayunkan langkah menuju Allah dan
negeri akhirat. Ketika itu, barulah ia dapat melihat kendala-kendala
itu. Semakin ia memperkuat ayunan langkahnya dan membulatkan
tekadnya untuk melangsungkan perjalanan menuju Allah itu, maka
semakin besar pula beban rintangan yang dirasakannya. Tapi jika
sang hambahanyaduduk-duduk saja, maka ia tidak akan melihat dan
merasakan kendala dan hambatan tersebut.

.oofoo.
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Pemikat-Pemikat Hati

Pemikat hati adalah segala sesuatu yang dapat merengkuh hati,
selain Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, keterpikatan hati terhadap
kenikmatan dan nafsu duniawi, terhadap jabatan atau pangkat, serta
terhadap pergaulan antar sesama manusia dan berinteraksi dengan
mereka.

Tidak adacarauntuk memutuskan dan menepis keterpikatan hati
terhadap ketiga perkara duniawi tersebut, kecuali dengan menguatkan
keterpikatan hati dengan tujuan utama yang lebih tinggi. Tanpa
menguatkan keterpikatan hati dengan tujuan utama yanglebih tinggi
ini, mustahil ikatan-ikatan tersebut dapat diputuskan. Sebab, jiwa
manusia itu tidak akan dapat berpaling dari sesuatu yang telah disenangi
dan dicintainya, melainkan jika ada sesuatu yang lebih dicintai dan
lebih utama baginya. Semakin kuat keterpikatan hati dengan tujuan
utamanya., maka semakin lemah keterpikatannyadengan sesuatu yang
bukan tujuan utamanya. Demikian pula sebaliknya.

Dengan kata lain, keterpikatan hati dengan tujuan utama itu
menunjukkan betapa kuatnya perasaan cinta terhadap tujuan utama
tersebut. Namun kuat atau lemahnya perasaan cinta ini bergantung
pada sejauh mana pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi tujuan
utama, juga bergantung pada sejauh mana kemuliaan dan keutamaan
tujuan utama tersebut dibandingkan dengan hal lainnya.
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Pengaruh Bisikan Hati dan Pikiran

l. Sumber lahirnya pengetahuan dan perbuatan

Cikal bakal setiap pengetahuan dan perbuatan adalah bisikan hati
dan pikiran. Bisikan hati dan pikiran itu kemudian menghasilkan ide-
ide. Lalu, ide-ide itu memunculkan kehendak. Selanjutnya, kehendak
itu melahirkan perbuatan. Lantas, perbuatan yangdilakukan berulang-
ulang itulah yangkemudian menjadi tradisi.

Maka, baiknya semua tahapan tersebut bergantung pada baiknya
bisikan hati dan pikiran itu sendiri. Sebaliknya, rusaknya semua
tahapan itu bergantung pada rusaknya bisikan hati dan pikiran itu.

Bisikan hati yang baik adalah bisikan yang selalu berorientasi kepada
Pelindung dan Rabbnya, tertuju kepada-Ny., serta terkonsentrasi
untuk memperoleh keridhaan dan cinta-Nya. Sebab, semua kebaikan
itu berasal dari Allah, setiap petunjuk itu bermula dari-Nya, setiap
kebenaran itu karena taufik-Nya, setiap penjagaan itu disebabkan
oleh perlindungan-Nya kepada hamba-Nya, dan setiap kesesatan dan
kesengsaraan itu terjadi karena keberpalingan dan pengabaian-Nya
terhadap hamba.

Maka dari itu, besarnya kebaikan, petunjuk, dan kebenaran
yang diraih seorang hamba bergantung pada kadar perenunganrrya
mengenai nikmat-nikmat Allah dan pengesaannya terhadap-Ny.,
bergantung pada caranyauntuk mengenal dan beribadah kepada-Nya.
Serta bergantung pada vpayatyadalam menempatkan Allah di sisinya
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dengan selalu merasa dilihat, diperhatikan, dan diawasi oleh-Nya.

Juga dengan merasa bahwa Allah mengetahui bisikan hati, kehendak
dan harapatnya.

Jika semua itu sudah dimiliki oleh seorang hamba, maka pada

saat itulah ia akan merasa malu apabila sampai memperlihatkan
aibnya kepada Allah; seperti halnya ia tidak ingin aib itu sampai
diketahui oleh sesamarLya. Atau, ia akan merasa malu kepada Allah
bila pada dirinya terdapat bisikan hati yang dapat membuat-Ny.
murka. Apabila seorang hamba sudah bisa menempatkan Allah pada

kedudukan seperti itu, niscayaDia akan mengangkat derajatnya,
mendekatkannya, memuliak annya, memilihn ya, dan melindun ginya.
Kadar perolehan derajat, kedekatan, kemuliaan, keterpilihan dan
perlindungan ini sangat berperan dominan dalam menentukan sejauh

mana ia akan terhindar dari dosa dan kehinaan, juga berbagai bisikan
hati dan pikiran yangburuk.

Namun, jika seorang hamba semakin jauh dan semakin berpaling
dari Allah, maka ia semakin dekat dengan dosa, kehinaan, dan hal-hal
yar.g menjijikkan. Ia akan terputus dari semua kesempurnaan dan

tersambung dengan semua kekurangan.

Sungguh, manusia adalah makhluk yang terbaik selama ia
mendekatkan diri kepada Penciptanya, berpegang teguh pada perintah-
Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, mengerjakan segala sesuatu

yangdiridhai-Nya, dan mengutamakan Dia daripada hawa nafsunya.
Tapi, manusia akan menjadi makhluk yang terburuk jika menjauh dari
Rabbnya, hatinya tidak tergerak untuk mendekati-Nya, melakukan
ketaatan kepada-Nya, dan berusaha menggapai keridhaan-Nya.

Apabila seorang hamba lebih memilih untuk mendekatkan diri
kepada Allah'iH , lebih mengutamakan Rabbnya itu daripada diri
sendiri dan hawa nafsunya, berani ia telah berhasil membuat hati,
akal dan imannya mengalahkan syahwat dan syaitannya; sukses

mengalahkan kesesatan dengan petunjuk, dan mampu mengontrol
nafsunya dengan kesadarannya. Akan tetapi, apabila hamba itu
lebih memilih untuk menjauhi Rabbnya, berarti Dia telah membuat
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diri, hawa nafsu dan syait annya mengalahkan akal, hati, dan ke-

sadarannya.

2. Bisikan hati dan waswas

Ketahuilah bahwa bisikan hati dan perasaan waswas dapat
merasuk ke dalam pikiran, lalu merembet ke perenungan, kemudian
menimbulkan kehendak, dan akhirnya meniadi sebuah perbuatan.
Apabila perbuatan ini sudah mengakar, maka ia berubah meniadi
suatu kebiasaan.

Mencegah masuknya bisikan buruk ke dalam hati sejak awal
kemuncul annyalebih mudah daripada menghapusnya setelah terpatri
di dalam jiwa. Hrnya saja, sudah dimaklumi bahwa manusia tidak
diberi kemampuan untuk menghilangkan bisikan hati selamanya.
Sebab, bisikan itu terus menyerang hati dan tidak pernah berhenti,
laksana hembusan napas yatgtidak pernah berhenti.

Namun demikian, kekuatan iman dan akal dapat membantu
seseorang untuk menerima bisikan baik, merasa puas terhadapnya,
dan merasa tentram dengannya. Selain itu, iman dan akal juga dapat

membantunya menolak bisikan buruk, merasa benci kepadanya, dan

menjauhinya.

& 6#oY u ,;'O4v'"Li 51 r$r i;'
i ,tts el#k: 
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12 Diriwayatkan oleh Ahmad Xl/456),Ibnu Hibban (no. 146), dan ath-Thayalisi (no. 2401) dengan

sanad shahih; dengan lafazh: (( ;u];it 
"i;3t: 

)) 'Itu iman yang sesungguhnya." Adapun riwayat
yang menggunakan lafazh: ((eli) dielas" berasal dari Muslim (no. 132)'

Hal ini sebagaimana pernah dinyatakan oleh para Sahabat:

a..t ,o
4-.f t@)

J'tc

3li :jG ,

(( ''r()\en
"'Wahai Rasulullah! Salah seorang di antara kami merasakan sesuatu

di dalam jiwanya; hingga ia lebih suka terbakar hangus menjadi arang

daripada membicarakannya. " Rasulullah lalu bertanya: "Apakah kalian
benar-benar telah merasakannya?" Mereka menjawabi nYa." Beliau
bersabda: "Itulah iman yangjelas."l2
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Di dalam suatu la{azh:

((.{;;}t jt-;$'rr git.ir :-=i1 ll
"segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu dayanya (syaitan)
dengan menjadinya sekadar waswas belaka."l3

Ada dua pendapat terkait dengan makna hadits ini, yaitu:

Pertama: Penolakan hati seseorang dan kebenciannya terhadap
tipu daya syaitan merupakan bukti kejernihan iman.

Kedua: Adanya perasaan waswas dan bisikan syaitan di dalam
hati seorang hamba menunjukkan ketegasan iman. Sebab, syaitan
membenamkan bisikan itu di dalam jiwa manusia tidak lain untuk
memalingkan dan menghilangkan imannya.

Allah ffi menciptakan jiwa seperti alat penggiling gandum y^ng
terus berputar tanpa berhenti, dan harus ada sesuatu yang digilingnya.

Jika di dalam alat tersebut diletakkan biji-bijian, maka biji-bijian itu
akan menjadi halus. Demikian halnyajika dimasukkan tanah atau
kerikil, keduanya akan halus (tergiling) pula.

Berdasarkan perumpamaan di atas, pikiran dan bisikan hati
yang masuk dan bergejolak di dalam jiwa tidak ubahnya sepefti biji-
bijian yang dimasukkan ke dalam penggiling. Mesin penggiling itu
tidak boleh dibiarkan berputar begitu saja tanpa adanya sesuatu; di
dalamnya mesti diisi dengan benda apa pun yangdapat digiling.

Sebagian orang memasukkan biji-bijian ke dalam penggilingnya
sehingga keluarlah tepung yang bermanfaat bagi diri sendiri dan
orang lain. Di lain pihak, sebagian besar mereka justru menggiling
pasir, kerikil, jerami, dan yang semisalnya; lantas pada saat mengadon
tepung dan pengolahannya tiba, barulah mereka menyadari bahwa
apa yang digiling itu tidak bermanfaat.

'r HR. Ahmad I/235 dan 240), Abu Dawud (no. 5112), dan Ibnu Hibban (no. 146); dari Ibnu
'Abbas, dengan sanad shahih.
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Melestarikan Kebaikan Hati

Apabila Anda mampu menolak bisikan-bisikan buruk terhadap
hati sejak pertama muncul, maka tahap-tahapan selanjutnya juga
akan teratasi. Namun jika Anda menerimanya, bisikan itu akan
menjadi buah pikiran atau ide yangberkembang dan berubah menjadi
kehendak. Setelah itu, kehendak dan ide itu bekerja sama untuk
mencoba menggerakkan anggota badan Anda agar merealisasikannya.

Jika Anda tidak menggerakkan anggota badan, maka ide dan kehendak
tersebut akan kembali ke dalam hati, lantas menjadi angan-angan,
dorongan-dorongan syahwat, dan kecenderungan kepada ap^ y^ng
diinginkan ide tersebut.

Telah dimaklumi bahwa memperbaiki bisikan hati lebih mudah
daripada memperbaiki buah pikiran. Memperbaiki buah pikiran lebih
mudah daripada memperbaiki kehendak. Memperbaiki kehendak
lebih mudah daripada memperbaiki perbuatan yar,:g telanjur rusak.
Dan, memperbaiki perbuatan yang rusak lebih mudah daripada
menghilangkan kebiasaan.

Terapi terampuh untuk mengatasi hal itu adalah menyibukkan diri
dengan memikirkan sesuatu y^ngbermanfaat dan meninggalkan yang
tidak bermanfaat. Sebab, memikirkan sesuatu yangtidak bermanfaat
adalah pintu segala keburukan. Siapa sala yang memikirkan sesuatu
yang tidak bermanfaat akan terluput dari sesuatu yang bermanfaat
baginya. Dengan kata lain, ia telah mengabaikan yang lebih bermanfaat
demi meraih sesuatu yangtidak bermanfaat.
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Buah pikiran, bisikan hati, kehendak, dan cita-cita adalah hal-hal
yang harus diprioritaskan untuk Anda perbaiki. Sebab, semua itu
merupakan inti dan hakikat diri Anda. Inti dan hakikat diri Anda ini
merupakan sarana untuk mendekatkan diri Anda kepada Rabb, atau
sebaliknya ia akan menjauhkan Anda dari-Nya. Namun, Anda tidak
akan pernah memperoleh kebahagiaan kecuali dengan mendekatkan
diri kepada-Nya dan menggapai keridhaan-Nyr. Anda justru akan
mendapatkan kesengsaraan jika Anda jauh dari-Nya atau Dia murka
kepada Anda.

Orang yangmemiliki bisikan hati dan ide pemikiranyangkerdil
dan hina, maka semua tindakannya pun hanya akan menghasilkan
hal yang kerdil dan hina. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Anda
memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menempati ruang
pikiran dan kehendak Anda. Sebab, ia akan merusak pikiran dan
kehendak Anda dengan kerusakan yarg sulit untuk diperbaiki. Ia
juga membisikkan berbagai macam bisikan buruk dan ide yang
membahayakan Anda. Bahkan, ia akan menghalangi Anda untuk
memikirkan hal yangbermanfaat bagi diri Anda.

Dengan memberi kesempatan kepada syaitan untuk menempati
ruang pikiran dan kehendak Anda, berarti Anda telah membantu
musuh Allah iniuntukmenguasai diri Anda, dengan menempatkannya
di hati dan nurani Anda, sehingga ia dapat menguasai jiwa Anda dengan
begitu mudah. Dalam konsisi seperti ini, perumpamaan Anda dengan
syaitan adalah sepefti pemilik penggiling^n yang sedang menggiling
biji-bijian berkualitas tinggi, lalu ia didatangi oleh seseorang yang
membawa sepikul tanah, kotoran binatang, arang, dan puing-puing
untuk digiling di penggilingan itu.

Jika pemilik penggilingan menghalangi orang itu agar tidak dapat
meletakkan apa yang dibawanya ke dalam mesin penggiling, maka
alat penggiling itu akan tetap menggiling biji-bijian yang bermanfaat
baginya. Tapi jika ia membiarkan orang itu memasukkan apa yang
dibawanya ke dalam alat penggiling, niscaya semua materi itu akan
merusak biji-bijian yang tengah digiling di dalamnya. AkibatrLya,
tepung-tepung yang keluar dari penggilingan itu pun menjadi rusak.
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Mengenai bisikan yangditanamkan syaitan di dalam jiwa manusia,

hal itu tidak terlepas dari enam bentuk berikut:

1) Membuat manusia memikirkan sesuatu yang telah terjadi dan

yang sudah dialami; sehingga terucap: "Seandainya saja tidak
terjadi hal demikian."

2) Membuat manusia memikirkan sesuatu yang belum terjadi;
hingga terpikir: "seandainya itu terjadi, bagaimana nantinya?"

3) Membuat manusia memikirkan macam-macam perbuatan keji
dan haram.

4) Membuat manusia memikirkan khayalan-khayalan dan angan-

angan yangtidak nyat^.

5) Membuat manusia memikirkan perkara-perkara yangbathil.

6) Membuat manusia memikirkan macam-macam perkara yang
tidak diketahui dan tidak dapat dijangkau akalnya. Yakni, syaitan

membisikkan ide-ide yang tidak ada habisnya dan tidak ada

akhirnya, sehingga bisikan-bisikan itu akan tenrs menjadi sesuatu

yangmenyibukkan pikiran dan lamunannya.

Ringkasnya, untuk mengatasi semua bisikan syaitan itu, Anda
harus menyibukkan pikiran Anda dengan mengetahui hal-hal
yang wajib Anda ketahui seperti tauhid dan segala tuntutannya,
dengan memikirkan kematian dan peristiwa-peristiwa yartg akan

terjadi sesudahnya, hingga masuk Surga atau Neraka; atau dengan

memikirkan bencana-bencana yangjustru bisa timbul dari amal shalih
dan cara-cara menghindarinya. Itu semua dalam bidang pengetahuan

dan pemikiran. Sedangkan dalam bidang keinginan dan tekad yang
kuat, cararLya adalah dengan menyibukkan diri pada keinginan-
keinginan y^rLg bermanfaat dan mengabaikan berbagai keinginan
yangberbahaya bagi Anda.

Orang-orang ari{ berpendapat bahwa berangan-angan melakukan
pengkhianatan dan menyibukkan pikiran dan hati untuk me-

rekayasanya adalah lebih berbahaya bagi hati daripada perbuatan
khianat itu sendiri, apalagijika perbuatan pengkhianatan ini terjadi
tanpa ada rencana sebelumnya. Sebab, memikirkan pengkhianatan
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Allahhanya akan

m enitipkan p erb en d ah ar a an-

Nya dihatihambayang
memandangkefukiran

bersama-Nya sebagai

kekayaan, dankekayaan

t anp a keb er s am a an dengan-

Nya sebagaikcfakiran;

kehin a an di d alam ke cint a an -

Nya sebagaikemuliaan,

dankemuliaan di dalam

kebencian-Nya sebagai

kehin a an ; d an, kep e dih an

di dalam kasih-Ny a seb agai

kenikm at an, d an kenikm atan

di d al am p en elant ar an-Ny a

sebagai kepedihan.

tersebut, niscaya ia murka kepadanya. Raja akan mengutuk dan
menghukumnya dengan hukuman setimpal. Raja juga akan mem-
bencinya melebihi kebenciannya terhadap pelaku kejahatan yang
paling keji, tapi hati dan batinnya tetap setia kep adanya, tidak
pernah memikirkan, menginginkan atau berniat akan melakukan
pengkhianatan.

Orang pertama tidak sampai mewujudkan pengkhianatannya
kepada sang raja, karena ia memang tidak mampu melakukannya,
namun hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk selalu melakukan
pengkhianatan. Sedangkan orang kedua (pelaku kejahatan tapi setia
pada raja), ia memang melakukan kejahatan itu, namun hatinyatidak
menginginkan hal itu. Ia juga tidak memiliki niat untuk melakukan
pengkhianatan atau untuk terus-menerus berbuat jahat. Karena
itulah, orang yangkedua ini lebih baik dan lebih ringan hukumannya
daripada orang yangpertama.

itu menyibukkan hati, memenuhinya
dengan berbagai pikiran kotor, dan
menjadikan ide buruk itu sebagai cita-
cita dan tujuannya.

Dalam kehidupan nyata, Anda
dapat melihat perumpa maannya.
Seperti seorang raja yang dikelilingi
para pengawal dan para pelayan, dan
salah seorang di antara mereka ada
yarlg ingin mengkhianati sang Raja.
Pengawal itu pun menyibukkan hati
dan piki rarLnya untuk melakukan
pengkhianatan. Namun demikian, ia
masih tetap melayani dan menunaikan
tugas-tugasnya.

Manakala sang raja mengetahui
rahasia dan maksud jahat pengawal
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Pada prinsipnya, hati memang tidak pernah bisa lepas dari berbagai
macam pikiran, entah itu pikiran mengenai kepentingan akhirat dan
kemaslah atannya, kepentingan duniawi dan kehidupannya, atau
wasuras dan angan-angan bathil serta asumsi-asumsi belaka.

Pada uraian di atas telah diterangkan bahwa hati atau jiwa
manusia itu bagaikan alat penggiling yang menggiling apa saja
yang dimasukkan ke dalamnya. Jika Anda memasukkan biji-bijian,
penggiling itu akan menggiling biji-bijian tersebut. Begitu juga jika
yang Anda masukkan ke dalamnya adalah pecahan kaca, kerikil,
dan kotoran binatang, alat itu pun akan menggiling benda-benda
tersebut.

Allah [H yang menjadikan hati layaknya sebuah alat peng-
giling, dan Dia pula yang memiliki serta menjalankannya. Dia
menugaskan satu Malaikat dalam mengurus hati setiap hamba-
Nyr, supaya dapat memasukkan sesuatu yang bermanfaat untuk
digilingnya. Dia juga mengutus satu syaitan kepada mereka;
yaitu untuk memasukkan benda-benda berbahaya ke dalam hati
manusia untuk digilingnya.

Maka dari itu, sesekali Malaikat yangmemutar alat penggiling itu
dan sesekali syaitan yangmemutarnya.la Biji-bijian yang dimasukkan
Malaikat menjanjikan kebaikan dan pemenuhan janji baik dari
Allah. Sedangkan bijibijian yang dimasukkan syaitan menjanjikan
keburukan dan pengingkaran terhadap janjiAllah. Mengenai tepung
yang dihasilkan, ia bergantung pada jenis biji-bijian yang lebih
dominan di antara keduanya.

1{ Pernyataan ini diriwayatkan di dalam sebuah hadits marfu', namun tidak shahih. Di antara
yang meriwayatkan hadits ini adalah at-Tirmidzi (no. 2988), Ibnu Hibban (no. 997), an-Nasa-i
dalam Kitab "at-Tafsiir" (no. 71), dan Abu Ya'la (no. 4999). Di dalam sanadnya terdapat 'Atha'
bin as-Sa-ib, seorang perawi rnukbtalith Q<acau hapalannyaS. Namun demikian, ath-Thabrani
meriwayatkannya dari beberapa jalur periway^tan y^ng bermuara pada Ibnu Mas'ud dengan
sanad mauquf (yaitu no. 6171,6172,6173,6174). Meski mauquf, jalur-jalur periwayatan saling
menguatkan satu sama lain.
Syaikh Ahmad Syakir dalam catatan kakinyaterhadap kitab Jaami'ul Bayaan ff /573)berkomentar:
"Dalam riwayat ini, status hadits tersebut mauquf dari segi lafazhnya, tetapi hukumnya mdrfu'."
Lthat Tafsiir lbnu Katsir Q./322) dankitab ad-Durntl Mantsuur [/328).
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Seseorang tidak akan dapat memasukkan benda-benda yang
kotor ke dalam alat penggiling selama alat penggiling itu bekeria
dan dipenuhi oleh biji-bijian yang bermanfaat. Tapi jika pemilik
penggilingan mengabaikan dan tidak menjaga alatnyaitu, maka orang
itu dapat langsung memasukkan benda-benda kotor yangdibawanya
ke dalam penggiling.

Jadi, apabila pemilik penggilingan membiarkan penggilingannya,
tidak merav/atnya, dan tidak memenuhinya dengan biji-bijian yang
bermanfaat, maka pada saat itulah musuh mendapatkan peluang untuk
merusak penggiling nnya atau menggiling apa saja yang dibawanya
dengan penggiling tersebut.

Hal yang dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan kebaikan
penggilingan itu (yrrg merupakan analogi dari hati) adalah dengan
mengerjakan hal-halyang bermanfaat. Sedangkan hal yang dapat
merusak penggilingan itu secara total adalah tersibukkan oleh hal-hal
yangtidak bermanfaat.

Betapa indah ucapan seorang bijak berikut: "Ketika aku benar-

benar menyadari bahwa simpanan kekayaan beresiko musnah-dan
aku yakin bahwa ia pasti musnah-maka saat itu juga aku berpaling
dari semua simpanan itu kepada sesuatu yarLgtidak diperselisihkan lagi

oleh kaum cendekiawan; bahwa ia merupakan simpanan kekayaan
yangpaling bermanfaat, mata pencarian paling baik, dan perniagaan
yangpaling menguntungkan (yaitu hati yang bersih)."

Hanya kepada Allah W kita memohon pertolongan.

.orfoo.
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Jalan Yang Lurus

Siapa saja yang ingin mendirikan bangunanyangtinggi hendaklah

memperkokoh dan memperkuat pondasinya, serta merawatnya
dengan saksama. Sebab, tegarnya suatu bangunan bergantungpada
kekuatan dan keteguhan pondasinya.

Berdasarkan hal itu, amal perbuatan dan derajat yang diraih
karena melakukan perbuatan tersebut laksana sebuah bangunan,

dan iman laksana pondasinya. Apabila pondasinya kuat, niscaya

bangunan itu akan sanggup menanggung beban dan dapat menjulang

tinggi. Jika sebagian dari bangunan itu rusak, pasti kerusakan tersebut

akan mudah diperbaiki. Namun apabila pondasi bangunan itu tidak
kuat, niscaya ia tidak akan dapat dibuat menjulang tinggi dan tidak
akan bertahan lama. Jika ada salah satu pondasi rusak, maka robohlah
bangunan tersebut atau minimal hampir berdampak demikian.

Orang yangarif akan memusatkan perhatiannya pada perbaikan

dan penguatan pondasi bangunan tersebut. Adapun orang bodoh, ia
hanya terfokus untuk meninggikan bangunan itu tanpa memPerhatikan
pondasinya, sehingga bangunan tersebut mudah sekali roboh.

"16,",i, 17 g*t5;iA IF iF xe<fr"r:5ly
( @'Ff ,( a-e1'rv| )\a e?6 &'116

"Maha apakab orang-ordngyd.ng mendirihan bangunan (masjid) atas

dasar takan kepada Allab dan keridhaan(Nya) itu lebih baik, ataukah
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ord,ng-orang y dng rnendirikan bangunanny a di tepi j urang y dng runtuh,
lalu (bangunan) itu robob bersarna-sama dengan dia ke dalam Neraka

lahanam?" (QS. At-Taubah: 109)

Iman sebagai pondasi bangunan amal, ibarat daya tahan tubuh
manusia. Apabila daya tahan tubuh kuat, maka itu akan mampu
menggerakkan badan dan menolak berbagai macam penyakit yang
datang. Akan tetapi, jika daya tahan tubuh lemah, maka lemah pula
kemampuan gerak tubuh dan berbagai penyakit pun akan dengan
mudah menyerangnya. Maka, dirikanlah bangunan Anda di atas

pondasi iman y^ng kuat. Sebab, apabila terdapat kerusakan pada
bagian atas atau permukaan bangunan tersebut, maka Anda lebih
mudah memperbaikinya daripada memperbaiki kerusakan pondasi
bangunan.

Agar bisa berperan sebagai pondasi, maka iman harus memenuhi
dua hal: (1) mengenal Allah W , perintah-Nya, asma dan sifat-Nya
dengan c ra yarng benar; dan Q) hanya tunduk kepada Allah \H dan
Rasul-Nya, tidak kepada yang lainnya.

Inilah pondasi terkokoh y^ng dapat digunakan seseorang untuk
menopang bangunannya. Semakin kokoh pondasi ini maka semakin
tinggi pula bangunan yang bisa didirikannya. Oleh sebab itu,
perkokohlah pondasi Anda, l,agalah kekuatannya, rawatlah ia secara

berkesinambungan, kurangilah bebannya, dan jangan membebaninya
secara berlebihan. Dengan melakukan semua itu, berarti Anda telah
mencapai tujuan yangdiinginkan.

Akan tetapi, jika semua itu tidak dilakukan, sedangkan pondasinya
lemah, banyak hal yang bisa merusaknya, dan tidak ada pengurangan
beban, maka ucapkanlah selamat tinggal pada kehidupan, karena
semua itu mengisyaratkan Anda agar segera berpamitan dengan
kehidupan.

Apabila bangunan itu telah sempurna, poleslah ia dengan akhlak
mulia dan perbuatan baik kepada sesama manusia. Lindungilah ia
dengan pagar kewasp adaanagar tidak mudah dimasuki musuh dan tidak
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tampak cacatnya. Pasanglah tirai pada pintu-pintunya dan kuncilah
pintu utamanya dengan tidak membicarakan sesuatu yang berdampak

buruk. Kuncilah pintu lainnya dengan dzikir kepada Allah; hanya
dengan kunci itulah Anda bisa membuka dan menutupnya rapat-
r^pat. Jika Anda ingin membukanya, Anda membukanya dengan

kunci itu. Begitu pula jika Anda menguncinya, Anda menguncinya
dengan kunci itu.

Dengan demikian, Anda benar-benar telah membangun sebuah

benteng yang melindungi Anda dari musuh. Jika musuh datang
mengepung bangunan tempat Anda berada, niscaya ia tidak akan

mendapatkan celah untuk bisa masuk, hingga akhirnya putus asa

untuk menangkap Anda.

Periksalah bangunan benteng tersebut setiap saat. Sebab, jika
musuh (syaitan) tidak mampu memasuki bangunan itu melalui
pintunya, ia pasti berusaha menggali lorong-lorong dari kejauhan
dengan hunjaman-hunjaman dosa. Jika Anda membiarkan hal itu,
kelak musuh tersebut akan sampai kepada Anda melalui lorong-
lorong itu.

Jika musuh sudah bersama Anda di dalam benteng, Anda akan

sulit untuk mengusirnya. Akibatnya, Anda harus berhadapan dengan

tiga kemungkinan. Pertama, musuh berhasil mengalahkan Anda dan

menguasai benteng Anda. Kedua, musuh akan tinggal dan menetap

bersama Anda di dalam benteng. Ketiga,musuh membuat Anda sibuk
menghadapi serangannya sehingga Anda tidak sempat memperhatikan
kemaslahatan diri sendiri. Ia juga akan memaksa Anda menutup
kembali lorong-lorong itu serta memperbaiki kerusakan-kerusakan
yarLg ditimbulkannya.

Tidak hanya itu, tiga macam bencana juga akan menimpa Anda
ketika musuh telah berhasil menerobos masuk ke benteng Anda:
pertama,musuh akan merusak benteng; kedua,musuh akan merampas

semua hasil dan simpanan kekayaan di dalamnya; dan ketiga, musuh
akan memberikan petunjuk kepada para pencuri dari kalangannya
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sendiri mengenai kelemahan benteng Anda. Sejak itu, serangan demi
serangan dari musuh pun akan terus menerpa diri Anda. Sampai
pada klimaksnya, musuh itu berhasil melemahkan keku atan dan
kebulatan tekad Anda. Sehingga, Anda terasingkan di benteng itu
dan membiarkan musuh bebas berkeliaran di dalamnya. Demikianlah
kondisi kebanyakan orang bersama musuhnya.

Oleh karena itu, Anda melihat yangsudah dikuasai oleh syaitan
sering membuat Rabb murka demi kepuasaan hati mereka sendiri,
bahkan demi kepuasaan makhluk yangsama dengan mereka, padahal
makhluk itu tidak dapat memberikan mudharat ataupun manfaat.
Mereka menyia-nyiakan berbagai vpaya yangdapat dilakukan untuk
kepentingan agama dengan alasan mencari harta dunia. Mereka
mencelakakan diri mereka sendiri dengan sesuatu yangtidak kekal
bagi mereka. Mereka bersifat tamak terhadap dunia karena selalu
menuruti hawa nafsu. Mereka hanyut pada kehidupan dan lupa
kepada kematian. Mereka hanya mengingat nafsu dan kesenangan
sesaat, sementara lanji AllahlH mereka lupakan. Mereka hanya
menuntut jaminan Allah \H untuk mereka, tetapi tidak peduli
terhadap perintah-Nya kepada mereka. Mereka bergembira karena
mendapatkan kesenangan dunia dan bersedih ketika kehilangan
sebagian kesenangannya. Mereka tidak merasa sedih karena tidak
memperoleh Surga dan seisinya. Mereka tidak bergembira karena
meraih iman, seperti mereka bergembira ketika mendapatkan dirham
dan dinar. Mereka merusak yang haq dengarL yarLg bathil, merusak
hidayah dengan kesesatan, dan merusak yang ma'ruf dengan yang
munkar. Mereka mengaburkan iman mereka dengan dugaan-dugaan
bathil, dan mencampuradukkan yarlg halal dengan yang haram.
Mereka selalu berada dalam keraguan akal mereka, dan mereka
pun meninggalkan petunjuk yang telah Allah anugerahkan kepada
mereka.

Yang paling menyedihkan, musuh tersebut berhasil menjadikan
si pemilik benteng sebagai alat untuk menghancurkan bentengnya
sendiri.
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Dua Surga Bagi Orang Mukmin

Meninggalkan syahwat karena Allah W dapat menyelamatkan
seseorang dari adzab Allah dan memberikan keberuntungan berupa

Iimpahan rahmat-Nya.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa perbendaharaan kekayaan

Allah ffi , simpanan kebaikan-Nya, kesenangan munajat dan kerinduan

kepada-Nya, serta kebahagiaan dan kegembiraan karena-Nya tidak
akan lahir di dalam hati seseorangyang diisi dengan sesuatu selain

Allah, meskipun ia ahli ibadah, orang yatgzuhud, dan seorang alim.

Sebab, Allah W tidak akan menempatkan perbendaharaar: kekayaan-

Nya di dalam hati yang diisi dengan sesuatu selain-Nyadanyangcita-
citanya terkait kepada selain-Nya.

Allah W hanya akan menitipkan perbendaharaan kekayaan-

Nya di dalam hati seseorartgyang memandang kafakiran bersama

Allah adalah kekayaan, dan kekayaan tanPa bersama Allah adalah

kefakiran; kemulia an ya,ng tidak dibarengi kebersamaan dengan-

Nya adalah kehinaan, dan kehinaan yang disertai kebersamaan
dengan Allah W adalah kemuliaan; kenikmatan yang tidak diiringi
kebersamaan dengan-Nya adalah adzab, dan adzab yang diiringi
kebersamaan dengan-Nya adalah kenikmatan.

Ringkasnya, hamba tersebut tidak memandang hidup ini kecuali

dengan Allah dan bersamaAllah [H . Kematian, kepedihan, kecemasan,

dan duka cita baginyaadalahapabila ia tidak bersama Allah [H . Orang

seperti inilah yangdikatakan telah memiliki dua Surga, yakni Surga

yangdisegerakan di dunia dan Surga keabadian di hari Kemudian.
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Macam-Macam Zuhud

l. Zuhud dalam kehidupan manusia

Z:uhud terbagi menjadi beberapa bagian, sebagaimana penjabaran
di bawah ini:

1) Zthudterhadap perkara yangharam; hukumnya fardhu'ain.
2) Zuhud terhadap perkara yang syubbat (samar*d); hukumnya

berdasarkan tingkat kesamarannyai wajib ditinggalkan jika
tingkatan kesamarannya kuat, tapi mustahab (sunnah*d) ditinggal-
kan jika tingkat kesamarannya lemah.

3) Zuhudterhadap perkara yangbersifat lebih dari kebutuhan dasar
(sekunder).

4) Zuhud terhadap perkara yarLg tidak bermanfaat; berupa pem-
bicar aan, p andan gan, pe rtany aarL, p ertemuan, dan seb ag ainy a.

5) Zuhud terhadap apayangada di tangan manusia.

6) Zuhtd terhadap nyawanya; dalam arti, nyawanya tidak begitu
berarti baginya di jalan Allah \H .

7) Zthudtertinggi yangmencakup keseluruhan zuhud sebelumnya;
yaitu, zuhud terhadap segala sesuaru selain Allah dan segala yang
menyibukkan Anda dari-Nya.
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2. Zuhud yang utama

Zuhud yang utama adalah menyembunyikan sifat zuhud itu
sendiri. Sedangkan zuhud yangpaling sulit dilakukan adalah zuhud

terhadap hal-hal yangditakdirkan menjadi nasib baik atau bagian kita
di dunia.

3. Perbedaan zuhud dan wara'

Zuhud berarti meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di
akhirat kelak, sedangkan wara'berarti meninggalkan sesuatu yang

dikhawatirkan akan memberikan bahayadi akhirat kelak.

Berdasarkan definisi tersebut, hati yang tersandera oleh syahwat

tidak bisa dikatakan zuhud atau wara'.

Yahyabin Mu'adzberkata: "Aku merasa heran kepada tiga ienis
manusia: (1) Orang yarLg melakukan sesuatu karena pamer/riya'
kepada sesama makhluk dan tidak melakukannya dengan ikhlas
karena Allah W; (2) orang yang bakhil terhadap hartanya, padahal

Allah memintanya memberikan pinjaman untuk-Nya, tetapi ia tidak
meminjami-Nya sedikit pun; dan (3) orang yarrg senang bersahabat

dengan sesama makhluk dan mencintai mereka, padahal Allah \H selalu

men gaj ak ty a agar bersahab at den gan-N y a dan mencint ai-Ny.. " t t

..ofoo.

t5 Hilyatul Auliyda'(10/68) karya Abu Nu'aim al-Ashbahani.
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Sekadar mengaku beriman tentu tidak beral
Yang berat ialah membuktikan lceimanan tersebut

Kadangkalan pemahaman tentang hakikat iman sering kali
membuat seseorang salah dalam membuktikan keimanannga

Bahkan, di antara merekajustru melakukan hal-halgang

bertolak belakang dengan funfutan keimanan itu sendiri.

Padahal, iman mempungaidua sisi gang tidak mungkin dipisahkan'

sisi lahir dan sisi batin. Dan. setiap kita difunfut untuk menegakkan keduanga

Siapa sqja gang hanga menegakkan salah safu sisitersebut
berarti keimanannga belum ufutu malahan tidak bermarrfaat



Hakikat Iman

Iman mempunyai dua sisi: sisi lahiriyah dan batiniyah. Sisi

Iahiriyah iman ialah ucapan lisan dan perbuatan anggota badan;

sedangkan sisi batiniyah iman ialah pembenaran hati, serta kepatuhan

dan kecintaannya.

Sisi lahiriyah iman tidak akan bermanfaattanPasisi batiniyahnya,
meskipun dengan adanya sisi lahiriyah ini darah seseorang dapat

terpelihara, serta harta dan keluarganya terlindungi. Begitu juga sisi

batiniyah iman, ia pun tidak cukup tanpa sisi lahiriyahnya; kecuali
jika sisi lahiriyah ini tidak bisa dipenuhi seseorang karena tidak
mampu melakukannya, karena dipaksa agar tidak melakukanrLya,
atau karena takut akan binasa bila melakukannya.

Maka dari itu, meninggalkan ibadah lahir tanPa adanyaalasan syar'i

menunjukkan rusaknya batin dan kehampaan hati pelakunya dari
iman.1 Berkurangnya amal zhabir tersebut menunjukkan berkurang-
nya iman. Sebaliknya, kuatnya perbuatan lahir itu menunjukkan
kuatnya iman seseorang.

Jadi, iman adalah esensi Islam dan substansinya. Dan, keyakinan

adalah inti iman dan esensinya. Atas dasar itu, setiap pengetahuan

1 Banyak orang yang mendalami masalah ini. Namun, mayoritas_ mereka menekuninya dengan

kebodohan. Hi"yi sedikit sekali yang menyelaminya dengan ilmu. Saya,sendiri qempunyai
ulasan terperinci mengenai masalahini dalam sebuah kitab khusus yang b er|udri Kasyful Manaabiji
bainal Mirli-ah ual kbauaarij-semoga Allah mempermudah penyempurnaannya. Di dalam

risalah saya yang berjudul at-Tabdziir min Fitnatit Tahfiir jqa terdapat beberapa ulasan seputar

masalah ini, maka merujuklah kepada referensi tersebut.
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dan perbuatat yang tidak memperkokoh keimanan dan keyakinan
berarti adayangsalah di dalam pengetahuan dan perbuatan tersebut.
Dan, setiap keimanan yang tidak mendorong untuk melakukan
amal perbuatan menunjukkan ada yangtidak beres dalam keimanan
tersebut.

.oofoo.
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Pengakuan iman

tr Salah kaprah tentang Iman

Kebanyakan orang mengaku bahwa dirinya telah beriman, padahal

Allah W telah berfirman kepada Nabi-Nya ffi:

{ @t-wh e; 1'q6iA4u'' Y
"Ddn kebanyakan manusiz tidak akan beriman analaupun engkau sdngdt

menginginkannya." (QS. Yusuf: 103)

Pada umumnya, iman yang dimiliki kaum Mukminin bersifat
global saja. Sedangkan iman secara terperinci terhadap apa-aPa yarug

dibawa oleh Nabi ffi, baik y^ngberupa ma'rifat,keilmuan, pengakuan,
kecintaan, maupun pengetahuan tentang hal-hal yatgmenjadi lawan
dari keimanan itu sendiri serta yang dibencinya; sesungguhnya iman
semacam ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari umat Islam

dan orang-orang terdekat Rasulullah. Iman yangsemPurna seperti itu
adalah iman yang seperti dimiliki ash-Shiddiq (Abu Bakar gF ) dan

orang-orang yang mengikut iny a.

Secara garis besar, iman y^ngdimiliki kebanyakan orang adalah

iman yanghanyabenolak pada pengakuan akan adanya Sang Pencipta,

dan bahwa Dialah \iH satu-satunya Rabb yarTgmenciptakan langit dan

bumi, beserta semua yarLgterkandung di dalamnya. Iman semacam

ini adalah iman yarrg bahkan tidak dipungkiri oleh para Penyembah
berhala sekalipun, baik dari kalangan kaum kafir Quraisy mauPun
yatgsemisal dengan mereka.
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Sebagian orang malah berpendapat bahwa iman itu sekadar
mengucapkan dua kalimat syahadat, tanpa ada perbedaan apakah
ucapan itu disertai amal ataupun tidak, apakah iman itu selaras dengan
pembenaran hati ataukah tidak.

Sebagian lagi menyatakan bahwa iman hanyalah pembenaran
hati bahwa Allah \iH adalah Pencipta langit dan bumi, dan bahwa
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nyr, sekalipun seseorang tidak
mengakui hal itu dengan lisannya dan belum pernah mengerjakan
amal shalih sedikit pun. Bahkan, meskipun ia memaki Allah dan
Rasul-Nyaz danmengerjakan dosa-dosa besar, tapi apabila ia meyakini
keesaan Allah dan kenabian Rasul-Nya, maka ia tetaplah seorang
Mukmin.

Beberapa orang menganggap realisasi iman dilakukan dengan
mengingkari sifat-sifat Allah ffi , misalnya sifat istiana' ftersemayam-
nya) Allah di atas 'Arsy-Nya, pembicaraan Allah dengan kalimat-
kalimat dan Kitab-Kitab-Nya, pendengaran-Nya, penglihatan-Nya,
kehendak-Nyr, kekuasaan-Ny", kemauan-Ny., cinta dan benci-Nyr,
serta sifat-sifat lain yang telah ditetapkan Allah sendiri bagi diri-
Nya dan yang sudah ditegaskan Rasul-Nya. Iman menurut mereka
adalah menolak hakikat semua itu dan mengingkari penisbatannya
kepada Allah. Kelompok ini berpedoman pada pendapat orang-orang
bimbang dan skeptis, padahal mereka saling menyalahkan antara satu
sama lain. Keadaan mereka ini persis seperti yang dinyatakan oleh
'IJmar bin al-Khaththab 4F, dan Imam Ahmad 'r:vEr "Mereka saling
berselisih tentang al-Qur-an, menyalahi al-Qur-an, dan sepakat untuk
meninggalkan al-Qu r-an." 3

Sebagian lainnya berpendapat bahwa iman adalah beribadah
kepada Allah\E sesuai dengan perasaan dan ilham yang mereka

2 Padahal, perbuatan tersebut termasuk kekufuran yangny^ta. Semoga Allah melindungi kita.r Diriwayatkan oleh Ibnu \(adhdhah dari 'Umar # di dalam kitab al-Bida' uan Nalryu 'anbaa
(no. 3). Kalimat ini juga pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad di dalam muqaddimah kitabnya,
ar-Raddu _'alal Jabmiyyal (hlm. 85). Lihat pr:Ja asb-Sbautaa'iqul Mursalah [l/928) karya penulis.
Beliau '+i,15 menisbatkan pernyataan tersebut kepada Imam Ahmad.
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dapatkan, juga sesuai dengan bisikan jiwa mereka, tanpa terikat sama

sekali dengan apayangdibawa oleh Rasulullah ffi.
Kelompok yang lain memahami iman sebagai vpaya manusia

dalam mengikuti kebiasaan atau tradisi nenek moyang dan pendahulu
mereka, yakni dengan membenarkan seluruh pendapat merek^ apa

adanya. Bahkan, iman mereka dilandasi oleh dua hal pokoki pertarna,

bahwa pendapat atau pemahaman demikian telah ditegaskan oleh
para pendahulu dan leluhur; dan kedua, apa-apa yang para leluhur
kemukakan itulah y^ngbenar.

Sebagian lain mengatakan bahwa iman adalah akhlak yatgmulia,
pergaulan y^ng baik dengan sesama, wajah yang berseri-seri, serta

sikap berbaik sangka kepada setiap or2rlg, dan mau memaafkan
kesalahan-kesalahan mereka.

Sekelompok orang lainnya mengidentikkan iman dengan me-

lepaskan diri dari hiruk pikuk dunia dan segala relasinya, serta
dengan membersihkan hati dari hal-hal duniawi dan bersikap zuhud
terhadapnya. Apabila orang-orang ini mendapati seseorang y^rLg
memiliki sifat demikian, mereka pun segera mengangkatnya sebagai

pemuka orang Mukmin, meskipun ia tidak memiliki iman, baik dari
segi ilmu maupun amalnya.

Kelompok manusia yangpaling ekstrim adalah orang-ora ng y ar-g

menjadikan iman sebagai ilmu pengetahuan semata, meskipun tidak
disenai amal perbuatan.

Setiap golongan manusia di atas adalah orang-orangyang tidak
mengenal hakikat iman, tidak melaksanakan iman, dan iman itu
tidak bersemi di hati mereka. Orang-orang yang memiliki pandangan

demikian beraneka ragam, di antaranya:

1) Orang yang menjadikan iman sebagai sesuatu yang bertolak
belakang dengan iman itu sendiri.

2) Orang y^ngmenjadikan iman sebagai sesuatu yangtidak termasuk
dalam kategori iman.
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3) Orang yang mendefinisikan iman dengan salah satu syaratnya,
padahal dengan syarat itu saja hakikat iman belum terpenuhi.

4) Orang yangmensyaratkan di dalam penetapan iman sesuatu yang
justru bertolak belakang dan berseberangan dengannya.

5) Orangyans mensyaratkan dalam iman sesuatu yang tidak termasuk
bagian darinya.

.oofoo.
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Konsep lman Yang Sebenarnya

Iman yarLg sebenarnya adalah hakikat yang tersusun dari: (1)

pemahaman tentang semua perkara y^ng dibawa oleh Rasulullah

ffi dari segi pengetahuan, (2) pembenaran terhadap semua itu dalam

bentuk 'aqidah, (3) pengakuan terhadap semua itu dalam bentuk
ucapan (yakni syahadat), (4) ketaatan terhadap semua itu dalam

bentuk cinta dan ketundukan, (5) pengamalan terhadap semua itu
secara lahir dan batin, serta (6) melaksanakan dan menyerukan semua

itu sebatas kemampuan.

Ciri kesempurnaan iman adalah cinta dan benci karena Allah,
memberi dan menahan karena Allah,a serta Allah saja satu-satu-

Nya Rabb yang disembah atau diibadahinya. Iman yarLg semPurna

hanya dapat diraih dengan mengikuti Rasulullah ffi, baik secara

lahir maupun batin, dan tidak menolehkan mata hati kepada selain

Allah IW dan Rasul-Ny a. Hanya kepada Allah kita memohon
taufik.

Siapa sajayangsibuk beribadah kepada Allah daripada melayani

diri sendiri, maka Allah mencukupinya dengan memenuhi kebutuhan

a Berdasarkan sabda Rasulullah $:
((.,iq)r $.1* b'gi,b&ir,b j4i'r,b#i Ul't

"Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberi karena

nllih, ia"iiaak memberi karena Allah, berani telah menyemPurnakan imannya."
Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4681), ath-Thabranidd,amal'Kabiir (no.7613),dan
al-Baghawi dalam Syarbus Sunnab (no. 3469); dari Abu Umamah, dengan sanad hasan.
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hidupnya. Dan, siapa saja yang sibuk dengan beribadah kepada
Allah \iH daripada melayani orang lain, maka Allah mencukupinya
dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

Sebaliknya, siapa saja yang sibuk melayani diri sendiri daripada
beribadah kepada Allah, maka Allah w; akan menyerahkan umsannya
kepada dirinya sendiri. Dan, siapa saja yang sibuk melayani orang
lain daripada beribadah kepada Allah, maka Allah menyerahkan
unrsannya kepada mereka.s

..ofoo.

5 Makna yang terkandung dalam pernyataan ini sebagaimana makna hadits terdahulu.
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Pilar-Pilar Kekufuran

Pilar kekufuran ada empat, yaitu sombong, dengki, marah, dan

syahwat.

Kesombongan menghalangi hamba untuk bersikap tunduk dan

patuh. Kedengkian menghalangi hamba untuk menerima nasihat,
apalagi melaksanakannya. Kemarahan menghalangi hamba untuk
bersikap adil. Dan syahwat menghalangi hamba untuk rajin ber-
ibadah.

Apabila kesombongan telah dikalahkan, maka mudah bagi
seseorang untuk mematuhi aturan. Apabila kedengkian telah
dihilangkan, maka mudah bagi seseorang untuk menerima nasihat

dan melaksanakannya. Apabila kemarahan telah dilenyapkan, maka

mudah bagi seseorang untuk bersikap adil dan tawadhu'(rendah hati).
Apabila nafsu syahwat telah dikekang, maka mudah bagi seseorang

untuk bersabar, memelihara diri dan beribadah.

Sungguh, melenyapkan gunung dari tempatnya lebih mudah
daripada melenyapkan keempat perkara tersebut dari dalam hati
seseorang yangsudah terjangkitinya. Terlebih lagi jika keempatnya
ini telah menjadi sikap, tabiat, dan sifat yang telah melekat pada

dirinya. Sebab, apabila keempat sifat tersebut masih bercokol di
dalam dirinya, maka amalannya tidak ada lagi yang benar dan
jiwanyapun tidak akan pernah bersih. Setiap kali ia berusaha berbuat
kebaikan, setiap itu pula keempat hal tersebut merusaknya.
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Semua bencana bermula dari keempat sifat di atas. Apabila
keempat sifat tersebut telah melekat kuat di dalam hati, kebathilan
akan terlihat seperti kebenaran; dan sebaliknya, sesuatu yang haq
akan terlihat seperti sesuatu yar,g bathil. Perkara yang ma'ruf
seperti perkara munkar; juga kebalikannya, perkara yang munkar
terlihat seperti perkara ma'ruf. Apabila sudah demikian, dunia akan
mendekati hamba yang terjangkit empat hal itu; dan akhirat pasti
akan menjauhinya.

Apabila Anda mau merenungi kekufuran yang dilakukan oleh
umat manusia, baik dahulu maupun sekarang, maka Anda akan
menyadari bahwa semua itu bermula dari keempat sifat tersebut. Dan
karena keempat sifat itulah, Allah menimpakanadzab kepada mereka.
Berat dan rin gan ny a adzab y 

^ngditimp 
akan Allah tersebut bergantun g

pada berat dan ringannya pengaruh keempat sifat itu. Maka, siapa saja

yangmemberikan tempat bagi keempat perkara ini di dalam dirinya,
berarti ia telah membuka pintu keburukan seluas-luasya, baik di dunia
maupun di akhirat. Dan siapa sajayangmenutup hatinya dari keempat

sifat tadi, berarti ia telah menutup pintu keburukan untuk dirinya.
Sebab, keempat perkara itu mencegah seorang hamba untuk tunduk,
ikhlas, bertaubat, dan kembali kepada Allah W . Juga menghalangi
mereka untuk bisa menerima kebenaran, menasihati orang-orang
Islam, serta bersikap tawadhu' kepada Allah Mi dan makhluk-Nyr.

Keempat hal tersebut muncul dari ketidaktahuan seorang hamba

tentang Rabbnya dan tentang hakikat dirinya sendiri. Seandainya ia

mengenal Rabbnya6 dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungan-

Nyr, juga mengenal diri sendiri dengan berbagai kelemahan dan
kekurangannya, niscaya ia tidak akan bersikap sombong dan tidak
akan pernah marah. Ia juga tidak akan pernah merasa dengki kepada

6 Dalam hal ini terdapat riwayat:
((t;J? 3.ri'^-a3 J? UD

"Siapa yang mengenal dirinya maka ia telah mengenal Rabbnya."
Riwayat ini bukan merupakarhaditsmarfu', tetapi perkataanYahya bin Mu'adz ar-Razi. Demikian
yang dijelaskan dalam kitab al-Maqaashilul Hasanah ftlm. 198) karya as-Sakhawi. Abu Nu'aim
meriwayatkannya pula dalam al-Hilyab 6./208) dengan makna serupa, dari Sahl at-Tustari.
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seseorang atas pemberian karunia Allah
kepada orang itu. Sebab, sifat dengki pada

hakikatny a adalah perbuatan menentang
Allah \H . Ini karena orang yang dengki
tidak suka nikmat Allah W diberikan
kepada salah seorang hamba-Nya,
sementara Allah menghendaki nikmat
itu diberikan kepada hamba tersebut.
Bahkan ia menginginkan nikmat tersebut
lenyap dari sang hamba tadi, sedangkan

Allah \H tidak menghendaki demikian.
Dengan begitu, berarti iatelah menentang
Allah dalam hal ketetapan-Nya, cinta-
Nyr, dan kedermawanan-Nya. Oleh
sebab penentangan itu pula,Iblis menjadi
musuh Allah'iH yang sesungguhnya.
Karena dosa yang diperbuatnya ber-
pangkal dari kesombongan dan ke-
dengkian.

Melenyapkan ganung y ong

menjulangtinggi jauh

lebihmuilah ilaripada

meleny aplcnn sifat somb ong,

dengki, tnarah, dan Eohwat
dari dalamhafl.Da*
kz,emp at sifat buruk inilah

semuabencana dunia

dan alchiratbermula.

S e and afuy a h amb a m engenal

Rabbnya dengan segala

sdatkcse.mpurnaan dan

fu,agungannya, dan dia

mengenal iliriny a xndiri
dahm segah sifat lcelnnahan

dan lczti dakb rday a anny a,

nkcay a jiw any a akan terj aga

dari k*mp at sitat tercehut.

Kedua sifat ini, yakni sombong dan dengki, dapat dihilangkan
dengan mengenal Allah, mentauhidkan-Nya, ridha kepada-Nya dan
kepada pemberian-Ny", serta berupaya kembali kepada-Nya.

Adapun kemarahan, yangerat kaitannya dengan kebencian, sifat

ini bisa dihilangkan dengan mengenal diri sendiri, dan menyadari
bahwa kita tidak berhak marah dan dendam terhadap orang lain hanya

karena memenuhi tuntutan nafsu semata. Sebab, sikap yan1demikian
itu menunjukkan lebih diutamakannya sikap ridha dan benci karena

hawa nafsu, daripada ridha dan benci karena Allah. Cara terampuh
untuk menghilangkan sifat marah ini adalah dengan membiasakan
marah karena Allah dan ridha karena-Nya. Sebab, apabila marah
dan ridha karena Allah sudah masuk ke dalam jiwa, maka hal yang
berlawanan dengannya-yaitu marah dan ridha karena nafsu-akan
keluar dari dalam jiwa. Demikian pula sebaliknya.
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Mengenai syahwat, cara menangani sifat buruk ini adalah dengan
mendalami ilmu dan pengetahuan yarLg benar tentang Allah. Sebab,
menuruti syahwat dan nafsu merupakan penghalang utama untuk
meraih ilmu dan pengetahuan. Sedangkan mengekang syahwat dan
nafsu merupakan faktor utama untuk meraih ilmu dan pengetahuan
tersebut. Jika Anda membuka pintu syahwat, berarti Anda menghalangi
diri Anda untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Sebaliknya, jika
Anda menutup pintu syahwat, berarti Anda membiarkan diri Anda
secara penuh untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.

Alhasil, kemarahan itu tidak ubahnya seperti binatang buas;
yang apabila dilepaskan oleh pemiliknya, niscaya ia akan menerkam
dirinya. Syahwat itu laksan a api; yang apabila dinyalakan oleh
pemiliknya, maka api itu akan membakar dirinya. Kesombongan itu
seperti seorang yangberhasil merebut kerqaanAnda; yangjika tidak
membinasakan Anda, ia pasti akan mengusir Anda darikerajaan Anda
itu. Adapun kedengkian, sifat ini diibaratkan dengan memusuhi orang
yanglebih mumpuni atau ahli daripada Anda.

Dan, orang yang mengalahkan syahwat dan kemarahan akan
membuat syaitan takut dengan bayangannya. Sebaliknya, orang
yang dikalahkan oleh syahwat dan kemarahan akan takut dengan
lamunannya sendiri.

.otfoo.
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Sebab-Sebab Kemaksiatan

Pangkal berbagai kemaksiatan, baik yang besar maupun yang
kecil, ada tiga: (1) ketergantungan hati kepada selain Allah W, Q)
menuruti amarah, dan (3) mengikuti dorongan syahwat.

Ketiga hal tersebut, secara berurutan, mengantarkan pada ke-

musyrikan, kezhaliman dan kekejian. Sebagaimana dimaklumi,
puncak ketergantungan kepada selain Allah adalah berbuat syirik
dan mengklaim adanya ilah atau sembahan lain selain Allah; puncak
menuruti amarah adalah pembunuhan, yang termasuk kezhaliman;
dan puncak mengikuti dorongan syahwat adalah perzinaant fang
merupakan perbuat an yang sangat keji.

Oleh karena itu, Allah W menggabungkan ketiga perkara ini di
dalam firman-Nya:

*yfi, i; ;'i ;Aroj$- 1i ?c ey $'{a}il t4\3b

{@4;*;6\
oDan ord,ng-ord.ng yang tidah rnentpersekutuk,an Allab dengan
sembahan lain dan tidah membunuh orang yang diharamkan Allah
kecuali dengan (alasan) ydng benar, dan tidak berzina." (QS. A1-

Furqaan: 68)
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1. Semua perbuatan maksiat itu saling terkait

Ketiga unsur kemaksiatan di atas saling mendukung antara satu

dengan lainnya.

Kemusyrikan mendorong kepad a kezhaliman dan kekejian,
sedangkan keikhlasan dan tauhid memalingkan dari kedua keburukan
itu.

Allah \99 berfirman:

(@a;r,:i$Qa.{ig*xt;;P\llsa:iti:/-y
"Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian.
Sungguh, dia (Yusufl termasuk bamba Kamiyangterpilih." (QS. Yusuf:
24)

Maksud kata {';Aiydalam ayat tersebut adalah cinta yangmendalam.
Adapun 4iti;i{rty, kata ini dimaknai denganperzinaan.

Kezhaliman mengantarkan kepada kemusyrikan dan perbuatan
keji. Sebab, kemusyrikan adalah kezhaliman yang paling besar;

sebagaimana tauhid adalah keadilan yatgpaling luhur. Maka, keadilan

adalah pendamping tauhid, dan kezhaliman adalah pendamping
kemusyrikan.

Oleh sebab itu, Allah W menyandingkan masing-masing dari
keduanya. Pertarna, (yakni tauhid dan adil) disandingkan di dalam
firman-Nya:

{@}#\Wb.tffi z>-;t*t'*r'';Jtiii"ifi x't'\tY
"Allah menyatakan bahua tidak ada ilab selain Dia; (demikian pula)
para Malaibat dan ord.ng berilmu ydng menegakkan keadilan. " (QS. Ali
'Imran: 18)

Kedua, (yakni kezhaliman dan syirik) disandingkan dalam firman-
Nya:
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{@'}+r5ai;4i<,Ly
" Sesunguhnyd rnernpersekutuk an (Allab) adalab benar-benar kezbaliman
yangbesar." (QS. Luqman: 13)

Kekeiian mengajak kepada kemusyrikan dan kezhaliman. Apalagi
jika keinginan untuk berbuat keji itu sangat kuat, pelakunya tidak
segan melakukan kezhaliman atau menggunakan perantara sihir dan
syaitan yangmenyebabkan kemusyrikan.

Oleh karena itu, Allah ffi menyandingkan perbuatan zinadengan
kemusyrikan di dalam firman-Nya:

z /.-l \

Yayt y

b

iL;rf ''--Y, Vtri t;g U ,;; o #J$y

{@ ry:}(;F-$Y'iH
"Pezina laki-laki tidak, boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,

atau dengan perernpuan rnusyrik; dan pezina perernpud.n tidak boleh

menikah kecuali dengan pezina laki-lah,i atau dengan laki-laki musyrik;
dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-ordng Mukmin." (QS.

An-Nuur: 3)

2. Lemahnya tauhid dalam hati

Ketiga pokok kemaksiatan itu saling mendukung dan saling
mengajak kepada kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, semakin
lemah tauhid yang ada di dalam hati seseorang dan semakin kuat
kemusyrikannya, maka semakin banyak perbuatan keji yang
dilakukannya, |uga semakin besar kecenderungan dan kecintaannya
terhadap perbuatan keji tersebut.

Lawan dari ketiga unsur kemaksiatan yang kami jelaskan di atas

disebutkan dalam firman Allah \H :

W;'";$.$$
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t$,Cri;j $,;it, i*j+ifS$_'".15@ t3; Gj&,
{@',r{-i

"Apapun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah
kesenangan hidup di dunia. Sedanghan apa (kenikrnatan) yang ada di
sisi Allab lebih baik dan lebib kekal bagi orang-ord.ng ydng beriman,
dan banya kEada Rabb mereka benauakal, dan juga (bo4l orang-ord.ng

yang mmjauhi dosa-dosa besar dan perbuaan-perbuatan keji, dan apabila
mereka marab, segera memberi maaf," (QS. Asy-Syura: 36-37)

Dalam ayatini,Allah menegaskan bahwa apay^ngada di sisi-Nya
lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada-
Nyr. Dan yang dimaksud hal terbaik di sisi-Nyaialahtauhid.

Selanjutnya, Allah W berfirman: { ;rt6t;i.i!"1SSi-g+-3-$5$ "don
juga Bagi) ora.ng-orang ya.ng menjauhi dosa-dosa besar dan perbudta.n-

perbuatan keji.' Penggalan ayat ini mengandung arti tidak mengikuti
dorongan syahwat.

Setelah itu, Allah W berfirman: { {';6-',iljn;,t1tI1j} "dan apabila
mereka marah, segerd. memberi maaf,';Potorrg"r, ayat iti mengandung
arti tidak menuruti amarah.

Dengan demikian, dalam ayat ini Allah W menyandingkan tauhid
(yaitu beriman dan bertawakal kepada Allah) dengan pemeliharaan
kesucian diri (yaitu menjauhi dosa besar dan perbuatan keji) dan
keadilan (yaitu tidak menuruti amarah dan nafsu dengan sudi
memberikan maaf). Sungguh, ketiga hal ini adalah induk segala
kebaikan.

.oofo..
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Perangkap Syaitan Untuk
Memperdayai Hamba

Setiap orang yang berakal pasti menyadari bahwa syaitan tidak
akan menemukan celah dan perangkap untuk memperdayai manusia
kecuali melalui tiga hal, yaitu:

Pertama: Sikap boros dan berlebihan, sehingga semuanya serba

melebihi kebutuhan. Karenat far,g lebih dari kebutuhan itulah
yang menjadi perantara dan jalan masuknya syaitan ke dalam hati
manusia.

Caramenghind arinyaadalah dengan memenuhi kebutuhan sesuai

dengan keperluannya, baik dalam hal makan, tidur, bersenang-senang,

maupun beristirahat. Selama Anda menutup celah masuknya syaitan
tersebut, niscaya musuh Anda ini tidak akan dapat masuk melalui
jalur ini.

Kedua: Lalai mengingat Allah, karena orang yang berdzikir
kepada Allah selalu berada dalam lindungan benteng dzikir tersebut.
Manakala ia lalai berdzikir, maka gerbang bentengnya akan terbuka,
sehingga musuh bisa memasuki ke dalam bentengnya. Apabila syaitan
telah merasuk ke dalam diri, maka sulit baginya untuk mengusir
musuhnya itu.

Ketiga: Membebani diri dengan hal apa pun yang tidak penting.

Fawaidul Fawaid
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Faktor-Faktor Pemicu Dosa

Seorang hamba tidak akan melanggar perkara yang diharamkan
melainkan karena dua hal:

Pertama: Buruk sangka kepada Rabbnya dan sangkaan bahwa
seandainya dia mematuhi serta mengutamakan Rabb-Nya daripada
yang lainnya, tetap saja Rabbnya tidak akan langsung memberinya
balasan yang lebih baik daripada kepatuhan dan pengutamaan-Nya
itu.

Kedua: Tidak mampu menahan diri tetapi justru menuruti
hawa nafsu. Sebagian orang memang mengetahui bahwa Allah tidak
mesti memberi balasan secara langsung, bahkan ia |uga tahu bahwa
orang yarLg meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti
menggantinya dengan yang lebih baik.l Namun, syahwatnya telah
mengalahkan kesabarannya, dan hawa nafsunya telah mengendalikan
akal sehatnya.

Hal pertama dialami oleh manusia karena kelemahan ilmunya,
sedangkan hal kedua menimpa manusia karena kelemahan akal dan
mata hatinya.

Yahya bin Mu'adz pernah berkata: "Siapa sata yang telah Allah
jadikan hatinya khusyuk saat berdo'a, niscaya do'anya tidak akan
ditolak-Nya."

1 Takhrij hadits yang semakna dengan pernyzt^an ini telah disebutkan sebelumnya.
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Aku ingin menambahkan: "Apabila hati seorang hamba telah
khusyuk, sementara permohonaflnya itu benar-benar didasari atas

kebutuhan pokok dan kefakirannya, serta pengharapannya kepada-

Nya begitu kuat, maka hampir dipastikan do'anyatidak akan ditolak
(oleh A1lah)."

.orfro.
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Dosa Dan Akibat Yang Menyakitkan

1. Tiga pintu Neraka

Ada tiga pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam
Neraka:

0 Pintu syubhat, yaitu apa-apayang bisa menimbulkan keraguan
manusia terhadap agama Allah.

2) Pintu syahwat, yaitu apa-apayang bisa menimbulkan dorongan
untuk mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada
Allah W dan vpayanya dalam menggapai ridha-Nya.

3) Pintu amarah, yaitu 
^pa-apayangbisa 

menimbulkan permusuhan
manusia terhadap makhluk Allah lainnya.

2. Tiga pangkal dosa

Pangkal semua kesalahan, dalam hal ini dosa, |uga adatiga:

1) Kesombongan. Sifat sombong inilah yang menjadikan Iblis
melakukan dosa yarLgtelah dilakukannya (menentang perintah
Allah agar bersujud kepada Adam).

2) Keserakahan. Sifat serakah atau rakus inilah y^ngmembuat Adam
dikeluarkan dari Surga.

3) Kedengkian. Sifat dengki inilah yang mendorong salah seorang
anak Adam (Qabil) membunuh saudara kandungnya (Flabil).

Sesungguhnya, siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang
terhindar dari ketiga sifat tersebut berarti telah diselamatkan oleh-Nya
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dari keburukan. Sebab, kekufuran itu bermula dari kesombongan,
kemaksiatan itu bermula dari kerakusan, dan penganiayaan itu
bermula dari kedengkian.

.otlto.
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Dusta Dan Kejujuran Serta
Pengaruhnya

Hindarilah dusta! Sebab dengan dusta berarti Anda membuat
gambaran tentang sesuatu secara keliru dalam diri Anda dan tidak
sesuai dengan kenyataan yangsebenarnya (mendustakan), pada waktu
yang sama, Anda merusak (memanipulasi) gambaran dan informasi
tentang sesuatu tersebut di hadapan orang lain.

Seorang pendusta mengada-adakan sesuatu yang tidak ada

dan meniadakan sesuatu yarLg ada, menyalahkan yang benar dan

membenarkan yang salah, menganggap baik terhadap yang buruk
dan menganggap buruk terhadap yang baik. Akibatnya, persepsinya
mengenai sebuah berita yang disampaikan menjadi rusak, dan
itu merupakan hukuman atas dirinya. Tak hanya itu, bahkan ia
menyampaikan persepsi yarLgrusak itu kepada lawan bicaranya yang
telah teperdaya dan bersimpati kepadanya. Sehingga, rusaklah pula
persepsi bicaranya tentang berita tersebut.

Jiwa seorang pembohong itu berpaling dari kenyataan atas

sesuatu yangada, cenderung kepada sesuatu yangtidak sesuai dengan

kenyataan, dan lebih mengutamakan yar,g bathil. Apabila seluruh
aktivitas jiwanya ini sudah rusak dan dipenuhi dengan dusta, maka

munculnya perbuatan tersebut dari dirinya tak ubahnya seperti
munculnya sebuah kebohongan dari mulutnya. Dengan demikian,
tidak adalagi yang berguna dari dirinya, baik yang keluar dari
mulutnya maupun yangdilakukan dengan anggota tubuhnya. Oleh
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sebab itu, kebohongan menjadi pangkal semua kejahatan; sebagaimana
sabda Nabi ffi:

(( rBr Jle;**:#r'6yr,rri4t jl,S+il +;<tt 5l ll
"Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan
kejahatan membawa ke Neraka."2

Kebohongan itu bermula dari dalam jiwa yang kemudian
merambat ke lidah, sehingga ucapan lidah pun menjadi rusak (tidak
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya). Setelah itu, kebohongan
merambat ke seluruh anggota badan, sehingga merusak perbuatan
anggota tubuh, sebagaimana ia merusak lisan. Lalu, kebohongan itu
menyebar secara merata dan meliputi ucapan, perbuatan dan kondisi
diri seseorang. Akib atnya, kerusakan itu mendominasi dirinya, dan
penyakit ini menggiringnya pada kebinasaan. Dampak ini akan terjadi
jika Allah tidak menolongnya dengan kejujuran, yaitu obat yang
mampu mencabut penyakit tersebut sampai ke akar-akarnya.

Oleh sebab itu, pangkal semua kebaikan hati adalah kejujuran.
Adapun sifat-sifat yang benolak belakang dengan kejujuran-yaitu
riya' (pamer), ujub (mengagumi diri sendiri), sombong dan bangga
terhadap kemewahan, angkuh ketika berjalan, tidak mau menerima
yanghaq, suka bergembira secara berlebihan,lemah, malas, pengecut,
hina, dan berbagai sifat buruk lainnya-semua itu berpangkal dari
kebohongan.

Dengan demikian, semua amal shalih, baik lahir maupun batin,
p an gkalny a adalah kej uj uran. D an seb aliknya, semua amal y angrusak

fturuk), baik lahir maupun batin, pangkalnya adalah kebohongan.

Allah menghukum orang yalgsuka berbohong dengan membuat-
nya letih dan lemah untuk mencari kemaslahatan dan manfaat bagi
diri sendiri. Sebaliknya, Allah W akan memberikan balasan kebaikan
kepada orang y^ngjujur, yaitu dengan memberikan taufik untuk
menggapai kemaslahatan dunia dan akhiratnya.

2 HR. Al-Bukhari (no. 6094, 2606,2607) dari 'Abdullah bin Mas'ud.
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l
Sungguh, tidak ada kemaslahatan dunia maupun akhirat yanglebih

besar daripada kemaslahatan yang dihasilkan oleh sebuah kejujuran.
Begitu pula, tidak ada kerusakan dan kemudharatan di dunia mauPun

akhirat yarrglebih besar daripada kerusakan dan kemudharatanyarLg
disebabkan oleh sebuah kebohongan.

Allah W berfirman terkait dengan hal ini:

{ @ <4.#7Ii ci}B';l$ W( OJ|(C }
"lV'ahai ord.ng-ord,ng yang beriman! Bertakualab kepada Allah, dan

bersamalab kamu dengan orang-ord.ngyang benar." (QS. At-Taubah:
rre)

{@# 3€ 4#i *.i;Li6}
" Inilab sddt orang yang benar memperoleh manfaat dari kebend.rd.nrt1d.. "
(QS. Al-Maa-idah: 119)

{ @ ;$ W'oK';\l $:a 6 F.iiii'-'p }
" Sebab apabila perintab (perang) ditetapkan (mereka tidak mertyukainya).

Padahal jika mereka benar-benar (beriman) kepada Allab, niscaya

ydng demikian itu lebih baik bagi mereka." (QS. Muhammad:21)

"A_;;;r'ifr l|K';rJ\'6r{';lfl.v(i.iiCii')1:Jr,6Y
{@ AJ\r';ff;;bt$ilr5

"Dd.n di antara orang-orang Arab Badui datang (kepada Nabi) me-

ngemukakan alasan, dgdr diberi izin (untuk tidak pergi berperang),

sedang ordng-ord.ng yd,ng mendustakan Allah dan Rasul-Nyo, duduk,

berdiam. Kelak, ordng-ordngydng kafi.r di antara mereka akan ditimpa
adzab yangpedih." (QS. At-Taubah: 90)

436

.otfto.
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Melepaskan Diri dari Dosa

Orang yarL1 arif tidak akan menyuruh manusia meninggalkan
dunia. Sebab, mereka tidak akan sanggup meninggalkannya. Akan
tetapi, orang yarLg arif akan menyuruh mereka meninggalkan dosa-

dosa seray a tetap mengurusi hal-hal duniawinya. Alasannya, karena
meninggalkan dunia adalah suatu keutamaan, sedangkan meninggalkan
dosa adalah suatu kewajiban. Bagaimana mungkin seorangyar,g
tidak melaksanakan kewajiban diperintahkan untuk mengerjakan
keutamaan?

Jika dirasakan sulit bagi Anda untuk membuat manusia meninggal-
kan dosa, maka berusahalah untuk membuat mereka mencintai
Allah W ; yakni dengan mengingatkan
mereka terhadap semua nikmat, anugerah,

kebaikan, dan sifat kesempurnaan dan
keagungan-Nya. Karena, hati manusia
itu diciptakan untuk mencintai-Ny..

Apabila hati manusia telah men-
cintai Allah, niscaya dia akan mudah
meninggalkan dosa dan kebiasaan ber-
buat dosa, serta melepaskan diri dari
jerat perangkapnya. Yahya bin Mu'adz
pernah mengungkapkan pepatah terkait
dengan masalah ini: "Orang alim yang
mengejar dunia lebih baik daripadrorang

Kemusyikan, kzzh alim an,

dan kekzj iary merup alcnn

tiga p anglcal kemalcsiatan

yangsalingbdcaitan.

Senakinlemahtnuhid
s eseor afig ffi alca semakin lat at
lcefiusyrilcnnrry a. S eir ing

ifii, akan setnakin b any ak

l*zhalimanny a dan smtakin

b uar lcrcendmttgan hatitty a

terha d ap p rbuatan kej i.
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bodoh yangmeninggalkannya." Karena, apabila orang alim yang kaya
menyenr manusia untuk menuju Allah, mereka akan dengan mudah
untuk memenuhi seruannya.Tapi apabila orang bodoh yang anti
dunia menyeru mereka menuju Allah dengan cara meninggalkan
dunia, maka mereka sulit untuk memenuhi seruannya.

Sebab, menyapih bayi-yang memahami tugasnya hanyalah
menyusu-dari kebiasaan menyusu merupakan perkara yang sangat
sulit. Oleh karena sulit, yangpenting dilakukan ialah memilih ibu
susu yang terbaik. Sebab, air susu sangat berpengaruh terhadap watak
anak yang disusui. Apabila ibu susunya idiot, maka keidiotannya
ini akan menular padabayi yang di susuinya. Menyusui yang paling
bermanfaat adalah yangmampu menutupi rasa lapar si bayi.3

Jika Anda mampu menahan pahitnya disapih dari dunia, maka
sapihlah diri Anda. Namun jika Anda tidak kuat menahannya,
maka menyusulah seperlunya saja. Karena, kekenyangan itu mem-
binasakan.

.otfto.

I Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5102). Muslim juga meriwayatkannya (no. 1455), dari'Aisyah,
bahwasanya Nabi S bersabda:

((.arElt Jr'aeWltzt))
"Sesungguhnya penyusuan itu karena lapar."
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Pengaruh Meninggalkan Dosa

Mahasuci Allah, Rabb alam semesta. Sungguh, banyak sekali
manf.aat yang dapat diraih seseorang yang meninggalkan dosa dan

kemaksiatan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Meneguhkan integritas diri.
2) Terpeliharanyakehormatan diri.
3) Terjaganyaharta_yang Allah jadikan sebagai penopang ke-

maslahatan hidup manusia, di dunia dan di akhirat.

4) Dicintai semua makhluk dan melahirkan citrayangbaik di antara

mereka.

5) Memperoleh kehiduparTyanglayak.

6) Dianugerahi badan yangkuat dan hariyangteguh.

7) Membersihkan jiwa, membahagiakan hati, dan melapangkan dada.

8) Merasa aman dari hal-halyangmenjadi kekhawatiran orang-orang

fasik dan jahat.

9) Tidak sering merasa cemas, resah, ataupun sedih.

10) Menjadikan diri sendiri tetap terhormat sehingga jauh dari
kehinaan.

11) Memelihara cahayahati agar tidak terpadamkan oleh kegelapan

maksiat.

12) Mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan, di mana

permasalahan inilah yang menyesakkan hati orang-orang fasik

dan para pelaku maksiat.

Fawaidul Fawaid 439



13) Mudah memperoleh rizki melalui jalanyang tidak disangka-
sangka.

14) Dimudahkan dalam segala hal yang menjadi kesulitan bagi orang-
orang fasik dan para pelaku maksiat.

15) Dimudahkan dalam melakukan ketaatan.

16) Diberikan kemudahan dalam memperoleh ilmu, serta memperoleh
sanjungan yangbaik di tengah-tengah masyarakat.

17) Banyak mendapatkan do'a kebaikan dari orang lain.

18) Menjadikan wajah selalu ceria.

19) Menjadi sosok yangberwibawa di hati semua orang.

20) Mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari mereka manakala
diganggu atau dizhalimi oleh orang lain.

21) Kehormatannya dipelihara oleh masyarakat ketika tersebar
gunj ingan ata:u gbibab tentang dirinya.

22) Do'anya cepat dikabulkan Allah W .

2 3) Hilan gny a kerisauan hati yang menghalan gi antar a dirinya den gan

Allah tgg .

24) Dekat dengan Malaikat.

25) Dijarhkan dari syaitan-syaitan, baik syaitan yangberbentuk i

manusia maupun syaitan yang berbentuk jin.

26) Membuat orang lain berlombaJomba melayani dan memenuhi
hqatnya.

27) Menjadikan orang-orang berupaya agar dicintai dan dijadikan
sahabatnya.

28) Tidak takut menghadapi kematian, bahkan berbahagia dengan
datangnyakematian, karena dengan demikian ia dapat menghadap
Rabbnya, bertemu dengan-Nya, dan kembali kepada-Nya.

29) Dunia terasa kecil di hatinya dan akhirat terasa begitu besar atau 
l

lamat berarti baginya. 
I

30) Besar ambisinya untuk meraih kekuasaan dan kemenangan yang 
i

MO

agung di akhirat kelak.
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31) Merasakan manisnya ketaatan kepada Allah W.
32) Merasakan manisnya iman.

33) Para pembawa 'Arsy dan Malaikat yang ada di sekitarnya men-

do'akannya.

34) Malaikat pencatat amal bergembira dan mendo'akan kebaikan
untuknya setiap saat.

35) Semakin bertambah pemahaman, iman dan ma'rifut-nya.

36) Meraih cinta Allah W, bahkanDia selalu memperhatikan diri-
nya-

37) Allah \H bergembira dengan taubatnya. Sungguh, kegembiraan
Allah ini memberikan kegembiraan tersendiri bagi dirinya; yarlg
tidak dapat dibandingkan sedikit pun dengan kegembiraan yang
diperolehnya dari perbuatan maksiatnya sebelumnya.

Demikianlah sebagian manfaat yang akan diperoleh oleh orang-

orang yan1 meninggalkan maksiat. Semua itu dapat dirasakannya
ketika masih hidup di dunia.

Adapun setelah orang yang bertaubat itu meninggal dunia t pero,

Malaikat menjemputnya dengan membawa berita gembira dari
Rabbnya. Malaikat-Malaikat itu mengabarkan bahwa Surga telah
menantinya, serta memberitahukan bahwa ia tidak akan merasa

takut dan sedih lagi. Orang ini pun dipindahkan dari penjara duniaa

dan kesempitannya ke salah satu taman Surga. Di dalam taman itu, ia
meraih kenikmatan hingga hari Kiamat.

Dan tatkala hari Kiamat tiba, semua orang dikumpulkan di
tengah panas terik dan dalam keadaan bercucuran keringat, sementara

ia berada di bawah naungan'Arsy.s Kemudian, setelah umat manusia

a Dalam hal ini, Rasulullahepernah bersabda:

"Dunia adalah penjara orang Mukmin dan Surga bagi orang kafir."
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (no.2956) dari Abu Hurairah,g; .

Hadits tentang naungan 'Arsy bagi para hamba yang shdih tercantum ddam kitab Shahiihul
Bukhari (no. 660, 1423,6806) dan Muslim (no. 1031).
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bertolak dari hadapan Allah W, ia pun ikut menempuh jalan sebelah
kanan bersama para kekasih Allah yang bertakwa dan pasukan-Nya
yangberuntung. Inilah yalgdikabarkan dalam firman-Nya a6i :

( @ *t,,F -iitivW* *i,$t Me,1 F
"Demikianlah karunia Allaht lang diberikan kepada siapa yang Dia
kebendaki; dan Allah memiliki karunia yang besar." (QS. Al-Jumu'ah: 4)

..ofro.
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Syarat Meraih Cita-Cita Yang Tinggi

Cita-cita yaigtinggi hanya bisa dicapai dengan semangat yang
tinggi dan niat y^ngbenar. Jadi, siapa sqayangtidak memiliki kedua

hal tersebut, sulit baginya untuk menggaPai cita'citanya.

Apabila semangat seseorang untuk meraih cita-citanya begitu
tinggi, maka semangatnyahanya akan terkait dengan cita-citanya
yangtinggi itu, dan tidak akan terkait dengan hal lainnya. Apabila
niatnya sudah benar, maka niatnya akan menggerakannya untuk
menempuh j alan y ang dapat menyampaikannya kepada cita-citany a-

Dengan demikian, niat akan melapangkan jalan yangakan dilaluinya,
sedangkan semangat akan memfokuskanny a pada cita-cita y ang ingin
dicapainya. Jika jalan ini sudah tersambung kepada tujuan atau cita-

cita yangingin diraih, maka dipastikan tujuan atau cita-cita tersebut

akan tercapai.

Akan tetapi, apabila semangatnya untuk meraih cita-citanya
rendah, maka semangatnya akan terkait dengan hal-hal yang rendah

pula dan tidak akan terkait dengan tujuan yangtinggi. Apabila niatnya
untuk menggapai cita-cita tidak benar, maka ialanyangditempuhnya
tidak akan bisa mengantarkannya kepada cita-citanya.

Maka, pokok permasalahan dalam hal ini terletak pada semangat

dan niat. Keduanya merupakan perkara yang harus dipenuhi oleh

o rang yang ingin meraih cita-cita, sekaligus merupaka n ialan y ans harus

ditempuh untuk sampai pada tujuan.'Walaupun demikian, cita-citanya

baru akan terwujud sempurna dengan meninggalkan tiga hal berikut:
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1) Adat, aturan, dan hukum yang dibuat atau dirancang oleh
manusia.

2) Segala kendala yangmenghalangi untuk tetap fokus pada cita-cita
dan konsisten menempuh jalan yangharus dilalui.

3) Semua kaitan hati yang dapat menghalangi pemusatan hati
terhadap cita-cita.

Dalam penjabaran ketiga hal di aras, terdapat perbedaan maksud
antara "kendala" dan "kaitan" yarLg sama-sama harus dihilangkan
orang yang ingin meraih cita-cita. Kendala yarLg dimaksud di sini
adalah semua hambatan yang muncul dari luar diri, sedangkan yang
dimaksud dengan kaitan hati adalah keterkaitan hati dengan hal yang
mubah dan sejenisnya.

Intinya, orang yargingin meraih cita-citanya harus meninggalkan
semua hal berlebihan yang dapat memalingkannya dari tujuan urama,
baik dalam hal makanan, minuman, tidur, maupun bergaul. Jadi, ia
hany a melakukan hal-hal y angdapat membantunya untuk men ggap ai
cita-cit any a, dan meno lak semua hal y ang memalingkanny a dari cita-
citanya, atau melemahkannya untuk mencapai cita-citanya. Hanya
kepada Allah kita memohon perrolongan.

.orlro.
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Dzikir Yang Utama

Di antara orang-ora rLg yang giat berdzikir, terdaPat orang y ang

memulai amal shalih ini dengan dzikir lisan, walaupun hatinya masih

lalai. Meskipun begitu, ia terus berdzikir dengan cara demikian,
hingga hatinya menjadi sadar, lalu hati dan lisannya Pun mulai sama-

sama berdzikir.

Sebagian mereka tidak sependapat dengan cara tersebut, sehingga

seseorang darinya tidak memulai dzikir dalam keadaan hati yang

masih lalai. Namun, ia berupaya menenangkan diri terlebih dahulu

hingga hatinya fokus. Setelah itu, barulah ia mulai berdzikir dengan

hati. Jika hatinya telah terkonsentrasi penuh, ia pun mengikutsertakan

lisannya. Hingga akhirnya, hati dan lisan orang ini berdzikir bersama-

sama.

Ringkasnya, dzikir yangpertama, adalah bentuk dzikir lisan yang

kemudian merambat ke hati. Sedangkan dzikir yan1 kedua adalah

bentuk dzikir hati yang kemudian merambat ke lisan, bukan dzikir
dengan hati yang kosong.

Pada bentuk yangkedua, pelakunya menenangkan hati terlebih
dahulu hingga ia merasakan munculnya ucapan dzikir di hati. Setelah

merasakan y^ngdemikian, hatinya pun mulai berdzikir. Lalu, dzikir
hati itu merambat ke dzikir lisan. Dan kemudian, orang tersebut
tenggelam dalam lautan dzikir yang dilantunkanrrya itu. Hingga
akhirnya, ia merasakan seluruh iiwa dan ragany^ ikut berdzikir.
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Dzikir yang utama dan paling bermanfaat adalah ketika ada
keselarasafl antara hati dan lisan di dalam melakukannya. Selain itu,
dzikir yangdiucapkan juga harus berupa dzikir yangbersumber dari
Nabi ffi.lYangtidak kalah pentingnya, pelakunya mengetahui semua
makna dan maksud yang terkandung di dalam setiap dzikir y^ng
diucapkan kepada-Nya.

.oofr..

1 Berdasarkan keterangan ini, setiap wirid, hizb, dan dzikir yang ditujukan kepada-Nya harus sesuai

4.gg* as-Sunnah an-Nabawiyyah, yakni bersumber dari Nabi dan meneladani beliau. Jadi, tidak
boleh mengistimewakan pelaksanaannya dengan melantunkan &ikir-dzikir bid'ah, ataupun yang
tersusun dari susunan-susunan yang dibuat-buat manusia. Di antara dzikir tersebut tircantum
dalam kitab a"d-Du'aa' al-Mastajaab, juga dalam l<nab Daka-ilul Kbairaat, dan kitab lain yang
semisalnya. Lihat al-Masaa-ilux Tsimaan ftlm. 6+66) karya al-'Allaamah al-Ma'shumi, yang iela[
saya ubqiq.
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Balasan Bagi Orang Yang
Menyibukkan Dirinya Dengan Allah

Orang y^ng cita-citanya pada pagi dan petang hari tidak lain
hanyalah Allah, maka Allah akan menjamin semua hajatnya,
menanggung segala kegetirannya, mengisi hatinya dengan perasaan

cinta kepada-Nya, menggerakkan lidahnya untuk berdzikir kepada-

Ny., dan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan
ketaatan kepada-Nya.

Sebaliknya, orang y{Lgcita-citanyapadapagi dan petang hari tidak
lain hanya untuk dunia, maka Allah akan membebankan kecemasan,

keresahan, dan kesulitan dunia kepadanya. Allah juga menyerahkan
unrsan orang itu kepada dirinya sendiri. Akibatnya,hatinya dipenuhi
dengan kecintaan kepada makhluk daripada kecintaannya kepada sang

IGaliq. Lisannya disibukkan dengan menyebut-nyebut nama makhluk
daripada menyebut-nyebut nama sang Khaliq. Anggota badannya sibuk
melayani manusia daripada melayani Allah. Ia bekerja membanting
tulang seperti binatang y{tgmelayani makhluk lainnya. Ia tak ubahnya
seperti pandai besi yang harus menarik nafas dalam-dalam hingga
mengembungkan perutnya dan menekan tulang-tulang rusuknya,
untuk memberikan manfaat kepada orang lain.

Dengan demikian, setiap orang yangberpaling dari pengabdian,
ketaatan, dan kecintaan kepada Allah, pasti akan mendapat cobaan
atau musibah dari-Nya; yaitu, berupa pengabdian, kecintaan dan
pelayanan kepada sesama makhluk-Nyr.

Fawaidul Fawaid u9



Allah \99 berfirman:

(@;!; 
^i1G5'x,$Sii 5,e ,fi;'y

"Dd,n barang siapa berpaling dari pengajaran Allah Yang Mabapengasib
(al-Qur-an), Kami biarkan syaitan (menyesatkanrryd) dan menjadi teman
karibnya." (QS. Az-Zukhruf: 36)

Terkait ayat ini, terdapat riwayat yang mengisahkan penyataan
Sufyan bin 'Uyainah kepada orang-orang: "Tidaklah Anda me-
ngemukakan sebuah pepatah Arab yarrg masyhur, melainkan akan
kukemukakan kepada Anda ayat al-Qur-an yangmengandung makna
yang serupa dengannya." Lantx, seseorang benanyauntuk mengujinya:
"Manakah ayat al-Qur-atyangsemakna dengan peribahasa ini: 'Berilab
saudara Anda h,urma, kalau ia enggan menerimanya, maka berilah dia
sEotong bdrA.'" Maka Sufyan menjawab: "Peribahasa itu terkandung
di dalam firman Allah:2 4."";:X;11(,(J ,iiC$d;ji tre ,fi-Jj$'Dan
barang siapa berpaling dari pengajaran Allab Yang Mabapengisih (al-

Qur-an), Kami biarkan syaitan (menyesatkannya) dan menjadi teman
karibrrya.'" (QS. Az-Zukhruf: 3 6)

2 Lihat Miftaabud Daaris Sa'aadah I/208), yaitu kitab penulis (Ibnul Qayyim) yang telah saya
tahqiq. Lihat pula Badaa-i'ut Tafsiir @/133-135).

.oofro.
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Cinta seseorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali
dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara, zuhud terhadap

dunia tidak akan terealisasi melainkan setelah ia memandang kedua

hal berikut ini dengan sudut pandang yangbenar.

Pertama: Memandang dunia sebagai sesuatu yangmudah hilang,
mudah lenyap, mudah musnah. Dunia adalah sesuatu yar,g kurang,

tidak sempurna, lagi hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan

hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan,

kesusahan, dan kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah

kefanaan yangdiikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yarLg

mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum
meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah

meraihnya.

Kedua: Memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang,

kekal, dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yangterdapat di akhirat
begitu mulia, dan apa yangada di akhirat sangat berbeda dengan apa

yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana yang difirmankan
Allah tH:

{@ tii67':-S5y
"(Padahal) kehidupan akhirat itu lebib baik dan lebih kekal. " (QS. A1-

A'la: L7)

Zuhud Terhadap Dunia
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Sungguh, kehidupan di akhirat penuh dengan berbagai kebaikan
yalng sempurna dan kekal, sedangkan dunia hanya berisi berbagai
khayalan yangtidak sempurna dan pasti punah.

Siapa saj a yang telah memiliki dua pandangan tersebut, niscaya akan

mengutamakan 
^pa 

y^ng menurut akal sehatnya harus diutamakan
dan menghindari hal-hal yangharus dihindari

Sebenarnya, setiap orang mempunyai tabiat untuk tidak me-
lepaskan keuntungan dan kesenangan yang ada di depan mata demi
mendapatkan keuntungan dan kesenangan di masa mendatang,
kecuali jika keuntungan dan kesenangan di masa mendatang itu lebih
baik daripada keuntungan dan kesenangan yaflg ada di depan mata,
dan ada keinginan kuat untuk mendapatkannya.

Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan
tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui
mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang

efi*citaTa*gfinggi

mendapatkan sesuatu yang lebih
utama dan lebih baik. Kedua alasan ini
menunjukkan lemahnya iman, akal,
dan mata hatinya. Sebab, orang yang
mengejar dunia, berambisi terhadapnya,
dan lebih memprioritaskannya daripada
akhirat tidak luput dari kondisi apakah
ia percaya bahwa apa yangdi akhirat itu
lebih mulia,lebih utama, dan lebih kekal
daripada apeyangada di dunia, ataukah
ia tidak perc ya akan hal tersebut? Jika
ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya
ia tidak mempunyai keimanan. Tapi jika
ia percaya namun tidak mengutamakan
akhirat atas dunia, maka ia adalah orang
yerLg akalnya rusak dan tidak pandai
memilih yangterbaik bagi diri sendiri.

hatEa ilapat iliraih deingan

tingi alcan menciptalcan

akanmengerahJeanhati

unh&konsistenpadalofu
tersslbat ilan uenj aililun
j alanny a semakin lap ang

sema*gaty**gtin$ ilan
niat yang baur. Siapa saj a

y ang b erhasil menghimpun

dua hal ini niscaya mudah

bogiaya untubmangapai
cita- citany a. S emangat y ang

tokuspadapeqalarr$r.
Se:mw*ara, niat y ang benar
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Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiaP

hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang

yangmengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh

dua fakto ri yang pertama adalah karena rusaknya iman, sedangkan

yangkedua adalah karena rusaknya akal. Sungguh, alangkah banyak

orang yangmengalami kedua hal tersebut.

Oleh sebab itu, Rasulullah ffi dan para Sahabat beliau men-

campakkan dunia di belakang punggung mereka.3 Mereka memalingkan

hati dari dunia. Mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman

dengannya. Mereka meninggalkannya dan tidak mengejarnya. Bagi

mereka, dunia adalah penjara,a bukan Surga; sehingga mereka selalu

bersikap zuhud dalam ani y angsebenarnya. Seandainya men gin ginkan

dunia, niscaya mereka akan mendapatkan aPa yang diinginkan dan

mencapai apa yang dihasratkan.

Sungguh, Nabi ffi pernah ditawari kunci-kunci perbendaharaan

dunia, tetapi beliau menolaknya. Dunia juga ditawarkan kepada para

Sahabat beliau, namun mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar

akhirat mereka dengannya. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah

tempat perlintasan dan persinggahan saja, bukan temPat untuk tinggal

dan menetap.

Dunia adalah tempat kesedihan, bukan temPat kebahagiaan. Dunia
tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membubung di
langit hanya sebentar, lantas menghilang. Dunia sePerti khayalan
sesaat yang belum juga puas kita menikmatinya, namun tiba-tiba
diumumkan bahwa sudah tiba waktunya untuk bangun menuju alam

kesadaran.

Nabi ffi bersabda:

u.6;st\'ri# ,y g- i\5 #tf r:f rIt r$j!; d- u ll

Imam Ibnu Abid Dun-ya menulis sebuah kitab yang berjudul Dzarnmud Dun-ya.Kitab ini sudah

dicetak.
Hal ini sudah disinggung sebelumnya.
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"Apaurusanku dengan dunia? Aku hanyalah sepeni seorangpengembara
yang istirahat siang di bawah naungan sebatang pohon, kemudian
meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan."S

Nabi Mjug bersabda:

i:'i,)li ,€\ ,O'^1#i ?|arj+i '.f .il ,jr,it S \riJt u ))
(jG;

"Perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang
memasukkan jarinya ke dalam samudera. Lihatlah berapa banyak air
y ang terbawa jariny a (saat diangkat) ? "6

Allah \iM, Penciptanya, berfirman:

q 6,ii LV.riffv j3i'*;{}1 ;S$\i riJ,ii ['-qy
"i;t-\11f 4; ;fr:i5 w,i,E{r>;Ars1-i;.i*i5 J\li 3U

-r/ I 1z-G I o(t3;-
13i rt|" ilyi i" gX6@ ;,{"2- ;i- +A,>tyi j,5i 4K U^i\

{@ #,Ltr!fi-4Jq;)
"Sesungguhnya perulnpdrnaan kehidupd.n duniaui itu, hanya seperti
air (bujan) ydng Kami turunkan dari langit, lalu tumbublah tdna?nan-
tandmd.n bumi dengan subur (karena air itu), di antaranya ada ydng
dimakan manusia dan beuan ternak. Hingga apabila bumi itu telah
sernpurna keindahannya dan berbias, dan pemiliknya mengira bahwa

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2483), Ibnu Majah (no. 4109), Ahmad (/391, 441), dan al-
Hakim GV/310); dari Ibnu Mas'udq#rr,, dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi bernama
al-Mas'udi, seorang mukhtalitb (yang kacau hafalannya).
Meskipun demikian, hadits ini dikuatkan oleh satu riwayat dari Ahmad di dalam al-Musnad
(I/301) dan kitab az-Zuhd (hlm. 3), al-Hakim W/309),Ibnu Hibban (no.6352), dan'Abd Ibnu
Humaid (hlm. 599); dari Ibnu'Abbas, dengan sanad shahih.
Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahiih-nya (no.2858) dari al-Mustaurid bin Syaddad, dengan
lafazh serupa. Penulis 'tii)Fo meriwayatkan hadits ini secara ringkas dalam kitabnya, ad-Daa'itad
Dauaa'(hlm 54-dengan tahqiq saya) dengan menyebutkan bahwa Ahmad W/229,230) dan at-
Tirmidzi (no. 2322) meriwayatkannya.
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rnerekd p asti rnengua s diny a (m emet ik h asilny a), dat anglab kep adany a

adzab Kami pada uaktu malam atau siang, lalu Kami iadikan
(tanaman)nyd sEerti tanaman ydng sudab disabit, seakan-akan belum

pernah tumbub kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda

(kekuasaan Kami) kepada orrmg yang berpikir. Dan Allab rnenyeru

(manusia) ke Darussalam (Surga), dan memberikan petunjuk kepada ord.ng

ydng Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Iskm)." (QS. Yunus: 24'25)

Pada ayat tersebut, Allah \H memberitahukan tentang kehinaan

dunia dan memerintahkan manusia agar bersikap zuhud di dalamnya.

Allah juga mengabarkan tentang Surga Darussalam dan menyerukan
hamba-Nya kepadanya.

Allah \H juga berfirman:

36 4'J:({6 iAi'-'^{i {K Vli'#'ii I tiS *
tAGj 1161 6* ztl, $ S x ;vis'6;i ;;iQ> & ;*r
{ @ fi 3' 6V e;'^+ ? J;4A J:"r1i5btri ;;;\ L
"Dd.n buatkanlab untub mereka (manusia) Perurnpdrnaan kebidupan
dunia ini, ibarat air (bujan) ydng Kami turunkan dari langit, sebingga

meny uburk an tumbub-turnbuh an di bumi, kemudian (tumbub'tumbub -

an) itu menjadi kering ydng diterbangkan oleh angin. Dan Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perbiasan

kehidupan dunia tetapi amal kebajikan ydng terus-rnenerus adalah lebih

baik, pahalanya di sisi Rabbmu sertd lebib baik untuk menjadi barapan."
(QS. Al-Kahfi:45-46)

)i*i cl3i #"6,25 3r, u qli ig 6 w y
WiK? g*:;l U? frrJ,(Ki G1 *,F rtisr,

2

* *y--u;'ni 

"!:i16Lti 
;ig2;,9"$ ?;L ;;Si A;

{@ ?g
Fawaidul Fawaid 455



"Ketabuilab, sesunggubnya kehidupan dunia itu banyalab permainan
dan sendagilrd,ild.n, perbiasan dan saling berbangga di antara kamu
serta berlomba dalam kekaltaan dan anak keturunan, sEerti hujanydng

td.n d.m-t ana.lndnn y d. mengdguntkan p ara p etani; kemudian (tanam an)

itu menjadi heringdan kamu libat annanya kuningkemudian meniadi

bancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab ydng keras dan ampunan dari
Allab serta keridbaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah

kesenangan yangpakr." (QS. Al-Hadiid: 20)

az i7i3i *iA6't4i; l4i 4 *i{rti 4 q4'8 y
'g 14; "eFdG ,C.i13 ,7;3i ;11$' ,4t6;1(
";Lsis i;ifq6, @ v63,.: -A,:il,e,:$7li iy:Cdr

'6;Y'Q,';uye #*i Q{ u a* LC; 4; 
"..'ti1i'uif

{@ ,q;\ '1V"{t-G-L*t:iAg'
"Dijadikan terd,sa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa

yang diinginkan, berupa peretnpuan-peremPud.n, anak'anak, barta benda

ydng bertil.rnpuk dalam bentuk ernds dan perak, kuda piliban, heuan

ternak dan sauah ladang. Itulab kesenangan hid,up di dunia, dan di sisi

A llablah ternpd,t kembali ydng baik. Katakanlab :'Mauk ab aku kabarkan

kepadamu d.pd. ydng lebib baik dari ydng dentikian itu?' Bagi ord.ng-

ordngydng bertakau (tersedia) di sisi Rabb mereka Surga'Surga yang

mengalir di bautabnya sungai'sungai, mereka hekal di dalamnya, dan

pasangdn-pasangdn yang suci, serta ri.dha Allab. Dan Allah Mabamelihat

bamba-harnba-Nya." (QS. Ali 'Imran: 14-15)

{ @ U *tt*Si Aqri 
"t!\ 

t'Utri tgi Wy
" Mereka bergembira dmgan kehid,upan dunia, padahal hehidupan dunia

hanyalab kesenangan (yang sedihit) dibanding kehi.dupan akbirat." (QS.

Ar-Ra'd:26)
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Allah [H pun mengancam, dengan ancaman yang serius, orang yang

mencintai kehidupan dunia dan merasa tentram dengan kehidupan
itu, sehingga ia melalaikan ayat-ayat-Nya dan tidak mengharapkan
peftemuan dengan-Ny.; sebagaimana dalam firman-Nya:

"& oJv q6ts, vtrt t#Utii, u :6. afr-{ oii L*

{ @ <,#3-i}a q)e${'u Lri- f @lM $-r G
" S es unggub ny o or d,ng- ordng y ang tidak mengh arap kan (t idak P ercd.y d.

akan) perternudn dengan Kami, dan merasd, puds dengan kebidupan
dunia sertd, rnerdsd tenterarn dengan (kehidupan) itu, dan orang-ora.ng

yang melalaikan d.yrtt-d.yd.t Kami, mereka itu tempatnya di Neraka,
karma d?d.yd.ngtelab mereka lakukan." (QS. Yunus: 7-8)

Allah W juga mencela orang-orang Mukmin yang mencintai
kehidupan dunia melalui firman-Nya:

lxgt $t,W i.1i4i K,p-til K(,W( 65\ q{i-*
,#,ii At, 6:-,j+*it A qhi t iJ\ tJ" 6*t Jy

{@ UiY';+si,2r:atr\
*Wahai ordng-ordngydng beriman! Mengdpd. apabila dikatakan kepada

kamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allab,' kamu merdsd.

berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakab h,amu lebih menyenangi
kebidupan di dunia daripad,a kehid,upan di akbirat? Padabal kmikmatan
hdup di dunia ini (dibandingkan dmgan kebid,upan) di akbirat banyalab
sedikit." (QS. At-Taubah: 38)

Sungguh, semakin besar kecintaan seorang hamba dan rasa

senangnya kepada dunia, maka semakin berat pula dirinya dalam
melakukan ketaatan kepada Allah dan meraih akhirat.

Mengenai perintah zuhud terhadap dunia, kiranya beberapa
firman Allah \H di bawah ini sudah cukup menjelaskan tentang hal
itu. Allah berfirman:
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tru@ 6;"j '\j'(e $L, @ .^i #fr "yi;.S $
{@ ,1,;:,-'r},Wrr

"Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka Kami berikan
kenikmatan bidup beberapa tabun, kemudian datang hepada mereka

adzab yang diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi

mereka kenikmatan yd.ng mereka rasakan." (QS. Asy-Syu'ara': 205-207)

J ytr*-,fr"U j# ;'te J yW- 7 a'iei6'oi;-i;- "trW

{@{'ffiriiti
*Pada hari mereka melihat adzab ydng dijanjikan, mereka rnerdsd.

seolah-olah mereka tingal (di dunia) hanya sesa.d.t saja pada siang bari.

Tugasmu banya rnenyarnpaikan. Maka tidak ada yang dibinasakan
kecuali kaum yangfasik (tidak taat kepada Allah)." (QS. Al-Ahqaaf: 35)

W + Jy@-65 e';1 a @ 6ti i$ -{ai

QG J';r*JfH+)Viii"#Y@
{@

"Mereka (orang-orang kafir) bertanya kEadamu (Muhammad) tentang

hari Kiamat: 'Kapankab terjadinya?' Untuk apa engkau perlu menyebut-

k anny a (u aktuny a) ? KE ada Rabbmulab (dikembalikan) k esudah anny a

(ketentuan utaktunya). Enghau (Mubammad) banyalah pemberi
peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari Kiamat). Pada hari
ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena sudsananya hebat),

mereka rnerasd seakan-akan banya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada

uaktu sore atau pagi bari." (QS. An-Nazi'at: 42-46)

\HtiSurli$- t4tr

,ii1by
,i-dy@./ /r. / l- .lt{:j4 A )*

. )/2.,
dj}-rjl

?;tli;*
{@

'$(dfK7a*
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"DAn pada bari (hetika) terjadinya Kiamat, ordng-ordng yang berdosa

bersumpah, bahua mereka berdiam (dalam kubur) hanya sesd,d.t 6ojo).
Begitulab dahulu mereka dipalinghan (dari kebmaran). '(QS. Ar-Rum: 55)

,g ;; 3i 5 v5qr6 @'wi'G,ri.ti o 4 t 
"sy{ @'o;11 ;x{3 5W $ y + oLfi@ r.i-6

"Dia (Allab) berfi.rman: 'Berapa tahunkab lamanya kamu tinggal di
bumi?' Mereka menjauab: 'Kami tinggal (di bumi) sebari d.td.u setengd.h

bari, maka td.nyd.kanlah kepada mereka ydng mengbitung.' Dia (Allah)
berfi.rman: 'Kamu tinggal (di bumi) banya sebentar saja, jika kamu
benar-benar rnengetdhui. "' (QS. Al-Mu'minun: 1L2-1L4)

*Pada hari (Kiamat) sangkakala ditiup (yong kedua kali) dan pada hari
itu Kami kumpulkan ora,ng-ora.ng yd.ng berdosa dengan (anjab) biru
rnurd.Fr-t, mereka salingberbisik satu sarnd lain: 'Kamu tinggal (di dunia)
tidak lebih dari sepulub (h*r).' Kami lebib mengetahui d,pd yang akan
mereha katakan, ketika ordng yang paling lurus jalannyd rnengdtakan:
'Kamu tinggal (di dunia), tidak,lebib dari sebari saja." (QS. Thaha: t02-
104)

Hanya kepada Allah W kita memohon pertolongan dan hanya
kepada-Nya pula kita bertawakal.

.orloo.
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Keterkaitan Hamba Dengan Rabbnya

1. Tiga hal pengait antara manusia dan Penciptanya

Hubungan seorang hamba dengan Allah akan tetap terputus
sampai kehendak dan cintanya memiliki'keterkaitan' dengan wajah-

Nya Yang Mahatinggi. Maksud'keterkaitan'dalam hal ini adalah:

Pertama: mengaitkan dan menambatkan cintanya kepada
Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yangmenghalangi dia dengan-
Nyr.

Kedua: mengaitkan pengetahuannya dengan asma, sifat, dan
perbuatan Allah W , sehingga pemahaman yarg menafikan semua

itu tidak dapat menghapus cahaya pengetahuannya, sebagaimana
gelapnya kemusyrikan tidak dapat menghapus cahaya cintanya
kepada Allah.

Ketiga: mengaitkan dzikirnya dengan Allah, sehingga tidak ada

lagi kelalaian yang menghalangi dia dengan Allah, |ugaagar tidak ada

lagi keberpalingan kepada selain Allah pada saat berdzikir.

Ketika itulah dzikir seorang hamba menjadi terkait dan ter-
sambung dengan Allah. Selain itu, amal perbuatannya juga terkait
dengan perintah dan larangan-Nya. Sehingga, ia mengerjakan suatu
ketaatan karena merasa telah diperintahkan untuk melaksanakannya
dan karena mencintainya, dan meninggalkan segala larangan karena
merasa telah dilarang melakukannya dan karena membencinya.
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2. Perbuatan manusia berkisar di antara perintah dan
larangan

Seperti itulah yangdimaksud keterkaitan amal perbuatan dengan

perintah dan larangan Allah. Hakikatnya adalah menghilangkan
motif dan tujuan duniawi yang mendorong seseorang untuk
melaksanakan sebuah perintah dan meninggalkan suatu larangan.

Jadi, semua itu dilakukannya bukan karena kepentingan duniawi,
melainkan karena melaksanakan perintah Allah dan menjauhi
larangan-Nya.

Selain dzikir dan amal yangterkait dengan Allah, sikap tawakkal
dan cintanya juga terkait dengan-Nya. Apabila sudah demikian,
ia menjadi sangat yakin kepada Allah [H , merasa sangat nyaman
bersama-Nya, dan semakin ridha dengan kebaikan pengaturan-Nya
yangberlaku bagi dirin ya, tanpa pernah berprasangka buruk kepada-

Nya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.

Kefakiran dan kebutuhan dirinya pun terkait dengan-Nya,
bukan dengan selain-Nya. Harapan dan kecemasan, kegembi raan dan
kebahagiaan, serta keceriaannyahanya terkait dengan Allah semata.

Sehingga, ia tidak merasa takut kepada selain-Nya, dantidak menaruh
harapan kepada selain-Nya. Ia tidak benar-benar gembira dengan

sesuatu selain Allah. Sekalipun sesekali waktu dirinyamerasa gembira
dan bahagia ketika bersama makhluk-Nyr, namun kegembiraatyarug
dirasakan itu tidak dianggapnya sebagai kegembira nyangsemPurna.
Kebahagiaan, keceriaan, kenikmatan, kesejukan, dan ketenangan hati
seutuhnya baru dirasakannya ketika bersama Allah W .

Adapun sesuatu selain Allah, seandainya sesuatu tersebut dapat

membantunya meraih tujuan ini, maka ia pantas bahagia dan senang

karenanya. Tapi jika sesuatu itu menyebabkannya menjadi terhalang
dari-Nya, maka seharusnya ia bersedih, risau dan terguncang hatinya
daripada bergembira karenanya.

Kesimpul ar,nya, tidak ada kenyamanan dan kebahagiaan bagi

seorang hamba melainkan kebahagiaan yang diraih karena Allah
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\H, atau dengan sebab yangterkait dengan-Nya, atau dengan sesuatu

yang dapat membantunya meraih keridhaan Allah \H . Allah telah
menegaskan bahwa Dia tidak mencintai orang-ora ngyangberbahagia
karena dunia dan segala perhiasannya.T Allah justru memerintahkan
agar manusia berbahagia karena anugerah dan rahmat-Nya,8 yaitu
Islam, iman, dan al-Qur-an; sebagaimana penafsiran yangdinyatakan
oleh para Sahabat dan Tabi'in.e

Intinya, siapa pun orangnya, jikasemua hal yang disebutkan di atas

telah terkait dengan A1lah, niscaya ia telah sampai kepada tujuannya.

Jika tidak demikian, berarti hubungannya dengan Rabbnya telah
terputus; hingga orang ini pun hanya terkait dengan kepentingan
sendiri; bahkan, ma'rifat, kehendak, dan perilakunya diserahkan
kepada diri sendiri.

.orfro.

7 Lihat al-Qur-an, surat al-Qashash, ayatke-76.
8 Lihat al-Qur-an, surat Yunus, ayat ke-58.e Lihat pernyataan Ibnul Qayyim di dalam Igbaatsatul Lahfaan Q/Da) dar Madaarijus

Saalihiin W36-159). Lihat pula Tafsiir at-Tbabari Sl/124), ad-Durrul Mantsuur [Y/366), al-
K*fiV Syaafi (ro 777) karya Ibnu Hajar, dan al-k'aaf karya az-Zaila'i-dengan tahqiq saya.
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l. Berada di pihak Allah dan Rasul'Nya

Apabila Allah W dan Rasul-Nya ffi berada di satu sisi, maka

waspadalah agar jangan sampai Anda berada di sisi yanglain. sebab,

kondisi demikian dapat membawa pada sikap fttusydaqqah atatr

muhaaddai (menentang Allah dan Rasul-Nyr).'o Ini merupakan makna

intinya, dan dari makna ini pula kata musyaaqqab dan muhaaddah

tersebut diambil. Sebab, *rkt. asal kata *rtyo)qqoh (eil\t) adalah

satu pihak berada di satu sisi, sedangkan pihak Penentangnyaberada
di sisi yang lain. Sedangkan makna muhaaddab G1\;.1) adalah satu

pihak berada pada satu batas, sedangkan pihak lainnya berada pada

batas yang lain.

Jangan sekali-kali Anda menganggap remeh masalah ini! Sebab,

langkah pertama penentangan dapat mendorong kepada puncaknya,

dan penentangan yarLg masih sedikit dapat membawa kepada

penentang an yarLgjauh lebih banyak.

10 Dalam hal ini, Allahwberfirman:'... dan barang si.apa menmtang Allah dan Rasul-Nya, sungub,
Allab sangat keras siksa'Nya." (QS. Al-Anfaal: 13)

Allahiw jiga berfirman:"sesungguhnya ordng-orangydng??entnngAllah dan Rasul-Nya, mereha

termzsuk orang-orong yang sangat hina." (QS. Al-Mujaadilah: 20)

Sedikit Orang Yang Menempuh Jalan
Menuju Allah Dan Banyak Orang Yang

Menempuh Jalan Kebinasaan
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Maka, Anda harus berada di pihak
Allah dan Rasul-Nyr, meskipun seluruh
manusia berada di pihak yang lain.
Sebab, sikap berpihak kepada Allah ini
akan membuahkan hasil yang baik dan
utama. Tidak ada yanglebih bermanfaat
bagi seorang hamba selain dari berada
di pihak Allah. Hal ini sangat bermanfaarbaginya, baik ketika masih

berada di dunia, maupun setelah berada di akhirat kelak.

2. Ulah para penentang Rasul

Kebanyakan makhluk Allah tidak berada di pihak Allah dan
Rasul-Nya, apalagi jika perasaan cinta (dunia) dan takut (akan
kehilangannya) begitu kuat dalam dirinya. Oleh karena itulah, Anda
hampir tidak menemukan seorang pun dari merekayang berada di
pihak Allah lH dan Rasul-Nya. Kalau pun Anda menemukannya, ia
pasti dianggap kurang cerdas oleh kebanyakan orxrg: atau dianggap
tidak pandai memilih yamgterbaik bagi dirinya, ata:u dalam beberapa

kasus dianggap sebagai orang gila.

Demikianlah perbuatan musuh para Rasul. Mereka menganggap

orang yangberada di pihak Allah dan Rasul-Ny, sebagai orang gila,

hanya karena iaberada di pihak y^ng berlawanan dengan pihak
mereka.

Kendati demikian, bagi orang yang benekad untuk tetap berada

di pihak Allah dan Rasul-Nyr, ia membutuhkan pengetahuan yang
mendalam tentang apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, sampai
pengetahuan itu menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya yangtidak
tercemar oleh keraguan sedikit pun. Selain itu, ia juga harus sabar

dalam menghadapi orang-or ang yeng memusuhi dan mencelanya.

Hanyasaja, pengetahuan mendalam dan kesabaran tersebut tidak
akan mungkin diraih kecuali dengan mempertebal perasaan cinta
kepada Allah W dan negeri akhirat. Sehingga, akhirat menjadi lebih
ia cintai dan lebih ia prioritaskan daripada dunia, Allah [ffi dan Rasul-

-I
I
l

I

S ej ak p ertama knti diciptakm,

wnat mamtsie furus bsrad* d,i " ;,,:

pe*jatanwnya. Dan rnsreke,
adak arun dari lc*ndaraafitrya

lecuali setelahtiba ili Surga
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Nya lebih ia cintai dan lebih ia prioritaskan daripada dunia, bahkan
Allah dan Rasu[-Nyr lebih ia cintai daripada apa pun juga.

Tidak ada sesuatu yang awalnya begitu sulit bagi seseorang
selain daripada mempeftebal perasaan cinta kepada Allah dan negeri
akhirat. Sebab, hawa nafsu dan hasrat seseorang, watak dan tabiatnya,
syaitan dan saudara-saudara sepergaulannya, selalu mengajaknya
kepada kesenangan duniawi. Jika ia menentang atau menolak ajakan
mereka, mereka pasti mengumumkan perang terhadapnya. Apabila ia
berperang melawan mereka dan mampu bersabar dan teguh pendirian
dalam menghadapi mereka, ia pasti mendapat pertolongan Allah.
Sehingga, kesulitan yengdihadapinya menjadi mudah, dan kepedihan
ytrLg dirasakannya menjadi kenikmatan.

Semua itu karena Allah adalah DzatYang Maha menerima sprkur
hamba-Nya. Dari itulah Allah menambahkan kesenangan yang
membuatnya semakin berpihak kepada Allah dan Rasul-Ny., serta
memperlihatkan keagungan sikapnya kepadanya. Akibatnya, ia
semakin merasa bahagia dan senang; hatinya kian bersuka cita, dan
ia pun memperoleh kekuatan, kegembiraan, dan kebahagiaannya.
Sementara orang-orang yang dulu memusuhinya, kini merasa
takut kepadanya, tunduk kepadanya, menjadi pengikutflye, ata:u

meninggalkannya. Para pengikutnya semakin kuat, sedangkan musuh-
musuhmya justru semakin lemah.

3. Pengaruh sikap menentang kebiasaan orang banyak

Janganlah merasa gundah jika Anda menyelisihi kebiasaan orang
banyak demi berpihak kepada Allah W dan Rasul-Nya. Bahkan
walaupun Anda melakukan hal itu seorang diri.ll Yakinlah bahwasanya

Allah W senantiasa bersama Anda. Anda tidak pernah luput dari
perhatian, perlindungan, dan penj agaan-Nya. Sebenarn y a, Die hany a
menguji keyakinan dan kesabaran Anda.

1r Renungkanlah pernyataan ini, wahai para penyeru kebenaran $uru dakwah) dan pembela as-

Sunnah! Janganlah kalian menjadi lemah karena keterasingan kalian, dan jangan pula mau
dilemahkan oleh kepahitan yang kalian rasakan! Sebab jika Anda bersikap demikian, Anda akan
men&patkan kebahagiaan yang sangat besar dan kelezatan yang menddam setelah meldui cobaan
tersebut. Maka dari itu, bersabarlah!
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Salah satu penolong yang paling besar dalam hal ini-setelah
pertolongan Allah-adalah melepaskan diri dari sikap tamak terhadap

dunia dan takut kepada manusia. Jika Anda sudah bisa melepaskan

diri dari kedua sifat tersebut, mudah bagi Anda untuk berpihak
kepada Allah dan Rasul-Nyr. Setelah melewati tahapan itu, Anda pun
akan selalu berada di pihak Allah dan Rasul-Ny..

4. Melepaskan diri dari sifat tamak

Selama sifat tamak dan takut tersebut masih bercokol di dalam
jiwa Anda,janganterlalu berharap Anda akan sukses berpihak kepada

Altah dan Rasul-Ny..Jangan pula Anda membisikkan ke dalam hati
Anda mengenai hal itu.

Jika Anda bertanya: 'Bagaimana aku dapat melepaskan diri dari
sifat tamak dan takut ini?" Maka aku dapat menjawabnya: "Dengan

memurnikan tauhid, bertawakal, dan memperkokoh keyakinan
kepada Allah. Selain itu, Anda juga harus mengetahui bahwa
tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan
keburukan kecuali Allah, dan bahwa segalanya adalah milik Allah
semata, tidak ada sesuatu pun yangbersekutu dengan Allah W dalam

kepemilikannya."

.orloo.
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Bagaimana Memperbaiki
Keadaan Anda?

1. Memperbaiki masa lalu dan masa depan

Marilah masuk ke dalam Surga Darussalam untuk menghadap

Allah dan berada di sisi-Nyatanpaharus mengeluarkan tenaga,tanPa

perlu memeras keringat, dan tanpa harus bersusah payah. Bahkan

Anda dapat menuju negeri itu melalui jalar. yang paling dekat dan

paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu
yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya
merupakan umur yang Anda jalani sekarang ini; dan ia berada di
antarawaktu yarlgtelah lalu dan waktu yartgakan datang.

menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat

Anda merasa payah,lelah, atau berat. Sebab, perbuatan-perbuatan
tersebut tak lebih dari sekadar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan

datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan

dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan

yengberat bagi Anda, sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar

meninggalkan dan melepaskannye saja, tanpa melakukan suatu
perbuatan dengan anggota badan. Dalam hal ini, yang diperlukan
hanyalah tekad dan niat yangkuat untuk meninggalkan perbuatan

dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan,

hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa.
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Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan
taubat, sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah
diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk
meninggalkannya.

2. Pentingnya meniaga waktul

Bertaubat dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat
anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak
pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yangterletak di antara masa lalu
dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu rersebut,
berani Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri
sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya-seraya memperbaiki
masa lalu dan masa mendatang-niscaya Anda akan selamat dan
memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan.

Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit
daripada memperbaiki waktu yangtelah berlalu maupun waktu yang
akan datang. Pasalnya, menjaga waktu berarti mengharuskan diri
Anda melakukan sesuatu yanglebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih
banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda.

3. Hari-hari Anda adalah bekal

Kondisi manusia berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari
kehidupanny^. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu
yangAnda lewati guna mengumpulkan bekal untuk akhirat; apakah
bekal itu akan mengantarkan Anda ke Surga atau justru ke Neraka.

Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rabb
ffi, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan
terbesar di masa y^ngsangat singkat ini; masa yangtidak seberapa jika
dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak.

1 Makna serupa juga pernah saya utarakan dalam risalah saya yanB berjudul al-Mu'tamanfii Hifzhil
lVaqtiroaQiinutizZatnan.SemogaAllah memberikan kemudahan bagi sayauntuk menyelesaikan
Penyusunannya.
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Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian
dan permainan, makawaktu itu akan cepat sekali berlalu meninggalkan
Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yangsangat dan

abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu
melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal y^ng

diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan

kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu

untuk meraih kesenangan duniawi.

.otfoo.
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Kelezatan Bergantung Pada
Kadar Kecintaan

Kelezatan diperoleh sesuai dengan kadar kecintaan. semakin
besar kecintaan i^ngdirasakan, ,.*-"kin besar pula kelez etarl yarLg
didapatkan. Semakin lemah cinta dirasakan, semakin lemah pula
kelezatan y ang didap at kan.

Begitu jrgr, manakala keinginan dan kerinduan kepada yang
dicintai semakin kuat, maka kelezatan dalam menggapai apa yang
dicintai itu pun semakin sempurna. Kadar cinta dan rindu kepada
sesuatu bergantung padapengenalan dan pengetahuan seseorang
tentang sesuatu yeng dicintainya itu. Dengan kata lain, kecintaan
tersebut akan lebih sempurna apabila pengetahuan tentang sesuaru
yangdicintai itu semakin utuh.

Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa kesempurnaan kenikmaran
dan kesempurnaan kelezatan di akhirat sangat bergantung kepada
keutuhan pengetahuan dan kecintaan seseorang rentang akhirat itu
sendiri.

Orang yang beriman kepada Allahffi, kepada semua asma dan
sifat-Nya, serta sangat mengenal-Nya pasti akan lebih mencintai-Ny..
Kelezatan yangdirasakannya ketika telah menggapai-Nya, dan setelah
berada di sisi-Nya, juga ketika melihat dan mendengar perkataan-
Nyr, pun menjadi lebih sempurna. Setiap kelezatan, kenikmatan,
kebahagiaan, dan kegembiraan apa saja, jika dibandingkan dengan
kelezatantersebut, hanyabagaikan seteres air di lautan.
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Maka bagaimana mungkin orang yar,g berakal lebih meng-
utamakan kelezatan yangtemporal dan sedikit tfangmasih bercampur
dengan kepedihan, daripada kesenangan yang besar lagi abadi?

Kesempurnaan hamba bergantung pada dua kekuatan ini, yaitu
ilmu dan cinta. Ilmu yeng utama adalah ilmu tentang Allah W ,

sedangkan cinta y^ng agung adalah cinta kepada Allah. Kelezatan
yarLg sempurna adalah yang berdiri di atas kesempurnaan dua hal
tersebut. Hanya kepada Allah W saja kita memohon pertolongan.

.oofoo.
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Kriteria Keluhuran Yang Hakiki

1. Kesempurnaan iiwa

Kesempurnaan jiwa yang harus dimiliki adalah yang mengandung
dua hal berikut. Pertama, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi
kepribadian yang permanen dan ciri yang melekat di dalam diri.
Kedua, kesempurrl^an jiwayang telah menjadi sifat kesempurnaan
di dalam jiwa itu sendiri. Sebab, jika tidak demikian, hal ini belum
dapat dikatakan sempurna. Maka, tidak layak bagi orang-orang
yang berupaya menggapai kesempurnaan jiwa untuk berlomba
mendapatkan kesempunaan ini (secara instan) ataupun terlalu sedih
karena belum mendapatkannya.

Sesungguhnya, kesempurnaan jiwa tidak mungkin dimiliki
seseorang kecuali dengan mengenal Pencipt a jiwa itu sendiri,
mengenal Dzat yang menjadik^nnya hidup, mengenal Dzat yarLg
disembahnya, dan mengenal Rabbnya Yang Hrq.Jiwa itu sendiri
tidak dapat menjadi baik dan tidak dapat merasakan kenikmatan
maupun kelezatan tanpa terlebih dahulu mengenal Allah, meng-
inginkan wajah-Nya, menempuh jalan yarlg mengantarkannya
kepada-Nya, dan berupaya meraih keridhaan serta kemuliaan-Ny..
Dengan kata lain, jiwa manusia harus membiasakan diri terhadap
proses penggapaian kesempurnaan itu; hingga kebiasaan tersebut
menjadi sebuah kepribadian yang mantap dan melekat erat pada
dirinya.
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Adapun pengetahuan, kehendak, dan perbuatan di luar proses
pencapaian itu, bisa dipastikan bahwa ia merupakan hal yarLgtidak
bermanfaat bagi jiwa dan yengtidak membuatnya sempurna; bahkan,
dapat membahayakan dirinya, mengurangi kesempurnaannya, dan
menambah kepedihannya. Apalagi jika semua perilaku tadi telah
menjadi suatu kepribadian atau watak yang kuat; jika demikian,
niscaya jiwa itu akan tersiksa dan kesakitan, sesuai dengan kadar
melekatnya sifat-sifat tersebut di dalam jiwa.

Sementara aksesoris-aksesoris atau kemewah an yangterpisah dari
jiwa, contohnya pakaian, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, dan
harta;sebenarnya, semua itu hanyalah titipan yan1dititipkan kepada
diri hamba dalam jangka waktu yeng relatif singkat. Kelak, setiap
orang harus mengembalikan semuanya kepada Yang menitipkan;
maka ketika itulah ia akan merasakan kepedihan dan merasa tersiksa
saat semua itu harus dikembalikan, dan besarnya perasaan tersiksa
ini sesuai dengan kadar kecintaaannya terhadap titipan tersebut.
Terlebih lagi, jika semua kesenangan itu begitu sempurna diperoleh
seseorang; maka pada saat semuarnya diambil oleh-Nya, niscaya ia
akan merasakan kekurangan, kepedihan, dan penyesalan yirngtiada
tafa.

2. Kesengsaraan dan kebahagiaan

Bagi yang menginginkan kebahagiaan dan kelezatan di dalam
dirinya, hendaklah ia merenungi topik atau tema yangakan dibahas
kali ini.

Kebanyakan orang menempuh jalan y^ng membuat diri mereka
sengsara, menderita, menyesal dan merasa kekurangan. Tapi, mereka
menduga bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang akan
mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan jiwa.

Ketahuilah, kelezatan di dalam diri seseorang hanya dapat diperoleh
sesuai dengan kadar (l) ma'rifat, Q) cinta, dan (3) kepribadiannya.
Begitu pun sebaliknya, penderitaan dan penyesalan seseorang adalah
sesuai dengan kadar luputnya ketiga kriteria tersebut.
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Manakala seorang hamba tidak
memiliki tiga sifat di atas, maka yang
tersisa di dalam dirinya hanyalah ke-
kuatan jasmani dan nafsu belaka. Dengan
kekuatan itulah, ia makan, minum,
menikah, marah, dan memperoleh
semua kelezeten hidup semata, tanpa
diiringi kemuliaan dan keutamaan y^ng
dimiliki oleh jiwa itu sendiri. Yang ada

hanyalah kehinaan dan kekur enganny a.

Sebab, jiwa yang demikian lebih
menyerupai kekuatan (insting) yang
dimiliki binatang. Orang seperti itu
termasuk jenis dan komunitas makhluk
yang tidak berakal ini, bahkan telah
menjadi salah satu anggotanya. Lebih
parah lagi, boleh jadi kondisi binatang-
binatang tersebut lebih baik daripada
dirinya atau lebih istimewa daripada
orang itu, karena mereka pada akhirnya

akan selamat dan aman dari bahayayangmengancamnya.

Oleh karena itu, kesempurnaan yang dianalogikan sebagaimana

penjelasan sebelumnya, yaitu antara yang Anda miliki dan yang
dimiliki oleh binatang-bahkan ditegaskan bahwa binatang lebih
sempurna daripada Anda, karena pada akhirnya makhluk ini akan
meraih keselamatan-lebih wajib Anda hindari, agar Anda dapat
menuju kesempurnaatt hakiki yar.g paling puncak. Hanya kepada
Allah kami memohon taufik.

.orfoo.
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Manfaat Kejujuran

Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba
selain kejujurannya kepada Rabb-Nya, baik dalam tindak-tanduknya
maupun dalam ketulusan niatnya. Dengan kata lain, sudah selayaknya

manusia bersikap jujur kepada Allah dalam niat dan perbuatannya.
Terkait hal ini, Allah W berfirman:

{ @ ;i3 V LK';il G:a 6 F.ifr'-'F}
"Sebab apabik perinah (perang) ditetapkan (mereka tidak mmyukainya).

Padabal jika mereka bmar-benar (beriman) kEodo Allab, niscarya ydng

dcmikian itu lebih baik bagi mereka." (QS. Muhammad:21)

Jadi, kebahagiaan hamba terletak pade kejujuran niat dan per-
buatannya.

Kejujuran niat adalah menghimpun dan menetapkan keinginan,
bahkan keinginan itu menjadi sebuah 'azintah (tekad) yang tidak
diiringi keraguan maupun kebimbangan. Apabila tekad seorang
hamba telah benar-benar kuat, maka yengharus dilakukannya setelah

itu adalah berbuat jujur dalam perbuatannya. Jujur dalam perbuatan
artinya mengerahkan segala kemampuan dan upaya untuk berbuat.
Sedikit pun seorang hamba tidak boleh mengabaikan atau menyia-
nyiakan hal ini, baik secara lahir maupun batin.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekad

yang kuat mampu mencegah hamba dari keinginan dan cita-cita
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yang lemah, sedangkan kejujuran berbuat akan mencegahnya dari
kemalasan dan kelesuan dalam beraktivitas.

Siapa sajayang bersikap jujur kepada Allah W pada setiap gerak-
geriknya maka Dia akan berbuat sesuatu untuk orang itu melebihi apa
yangpernah diperbuat-Ny, kepada selain dirinya. Kejujuran seperti
ini mencerminkan suatu makna sifat atau akhlak yangdilandasi oleh
keikhlasan dan tawakkal yang benar. Maka, orang y^ngpaling jujur
adalah orang yang berbuat dengan keikhlasan dan tawakkal yarL1
sesuai dengan syari'at-Nya.

...4 a..
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Jalan Para Pencari Kebenaran

Orang yang mencari jalan menuju Allah dan negeri akhirat-
bahkan orang yan1ingin menjadi pakar dalam sebuah disiplin ilmu,
ahli dalam sebuah profesi, atau orang yerngingin menjadi pemimpin-
harus bersikap berani dan kesatria, serta harus mampu mengendalikan
angan-angannya. Ia tidak boleh mudah teperdaya oleh daya khayalnya
dan mengabaikan segala hal yang bukan tujuan hidupnya. Ia juga

harus menyukai segala sesuatu yarrg membawa kepada tujuannya,
mengetahui cara bagaimana sampai kepada tujuannya, dan memahami
jalur-jalur pintas untuk meraih tujuannya.

Pencari kebenaran harus selalu bersemangat dan berhati teguh, serta

tidak menyimpang dari tujuannya hanya karena celaan dan kritikan
orang lain. Ia harus lebih banyak diam serta berpikir, tidak terlena
atau menyimpang hanya karena merasakan manisnya pujian atau

pedihnya kecaman, mempersiapkan segala hal yang dibutuhkannya
dan yang menjadi penunjang tujuannya, sertt tidak cemas terhadap
berbagai rintangan y ang menghadang.

Slogan yangmenjadi ciri khas orang itu adalah kesabaran; bahkan
istirahatnya adalah kerja keras. Ia pun menyukai akhlak yarLg mulia,
disiplin dalam menjaga waktu, waspada dalam pergaulan-bagaikan
seekor burung yang mencagut sebiji gandum di tengah-tengah
manusia, mawas diri dengan harap dan cemas, bersikeras untuk
memberikan hasil istimewa atau berbagai manfaat kepada sesamanya,

tidak menggunakan inderanya untuk hal y^ngtidak bermanfaat, dan
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tidak membiarkan bisikan hatinya tentang alam semesta bebas lepas

tanpa kendali.

Sungguh, pangkal kekuatan untuk melakukan semua itu adalah
meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengabaikan rintangan
yang menghadang Anda meraih cita-cita. Hal ini sebagaimana
pepatah Arab: "Tetap menjaga adab meskipun tak memperoleh kasyf
(penyingkapan rahasia) adalah lebih baik daripada mengabaikan adab

meskipun memperoleh kasyf."

...4...
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Kehendak Hamba Berada Di Antara
Celaan Dan Pujian Allah

l. Kehendak Allah dan kehendak hamba

Rabb Yang Maha Berkehendak berhak memberikan perintah
kepada hambayang juga mempunyai kehendak. Jika Allah memberinya

taufik, berkehendak untuk membantunya, dan memberinya ilham,
niscaya si hamba akan melaksanakan aPa y ang diperintahkan-Nya.

Namun, jika Allah ingin menelantarkannya, niscaya Dia
membiark arLnyamenuruti kehendak pribadi dan nafsunya. Jika sudah

demikian, maka dapat dipastikan bahwa iahanyaakan memilih segala

hal yang diinginkan oleh nafsu dan tabiat buruknya. Karena, sebagai

manusia, pastinya ia hany a menghendaki sesu etu y artg diinginkan
oleh nafsu dan tabiat buruknya.

OIeh karena itu, AllahHH mencelanya di dalam Kitab-Nya;
berdasarkan konteks ini. Allah t# tidak akan memuiinya kecuali
jika ada nilai tambah di dalam dirinya; yaitu, dia harus berserah diri
(menjadi Muslim), bersikap sabar, berbuat baik terhadap sesama,

pandai bersyukur kepada-Nya, bertakwa kepada-Nya, baik hatinya,

dan memiliki sifat terpuii yan1semisalnya.

2. Pentingnya mendapatkan taufik

Semua sifat yang disebutkan di atas merupakan nilai tambah atas

statusnya sebagai manusia biasa, di samping merupakan nilai tambah
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atas kehendaknya y^ng baik. Akan tetapi, kehendak baik saja tidak
cukup jika tidak didukung dengan tambahan lain, yaitu taufik.2 Hal
ini sebagaimana proses melihat tidak cukup dengan mata yangsehat
saja, melainkan harus ditopang oleh sebab lain berupa cahaya yang
terpisah atau berasal dari luar mata itu sendiri.

.orfoo.

2 Dalam hal ini terdapat sya'ir yang menyatakan:
Apabila uh ada pmolongan Allah hqada seseordng,

maha hal pmantd ydng tnembinawhznnya adalab asabanya sendiri.
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Kendala Dalam Perjalanan

Apabila seorang hamba telah bertekad untuk melakukan
perjalanan menuju Allah W dan berazam untuk menggaPai apa yang
dikehendakinya itu, maka ia pasti akan berhadapan dengan berbagai

tipu daya dan kendala y ang merintangi perj alana nny a.

Mula-mula, ia bisa tertipu oleh dorongan syahwat, jabatan,
kesenangan, pernikahan, dan pakaian. Jika ia terus melayani
semua keinginan buruk dalam dirinya, niscaya akan terputuslah
perjalanannya. Namun jika ia berhasil menolak dan mengabaikan
syahwat tadi sehingga dapat melanjutkan perialanannya' maka ia
akan diuji dengan banyaknya jumlah pengikut dan murid-muridnya.3
Orang-orang akan mencium tangarr,r.ya, hingga ia diberi temPat duduk
yangluas dan nyaman di setiap majelis y^ngdiselenggarakan. Tidak
lama kemudian, ia pun selalu ditunjuk untuk berdo'a dan dimintai
berkahnya; dan berbagai ujian lain yang akan menimpa dirinya.

Jika hamba itu mempedulikan pengagungan orang-orang ter-
hadapnya, niscaya terputuslah perjal anannya untuk mencapai
Allah Iffi , dan hanya itulah keuntung^n yang diperolehnya. Namun

3 'Abdullah bin Ahmad meriwayatkan di dalam l<rtab al-'Ihl ua Ma'rifatir Rijaal p./16-Twkia),
dari 'Ashim bin Dhamrah; bahwasanya ia pernah melihat suatu kaum mengikuti seorang laki-
laki. Lalu, 'Ashim berkata: "Sikap demikian adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti dan

bencana bagi yang diikuti."
Didalemal-liustadrahkaryaal-Hakim W/279) tercanrum riwayat dari'Abdullah bin'Amr .S ,

bahwasanya Rasulullah 1g tidak suka jika beliau diiringi para Sahabat dari arah belakang; beliau
lebih suka diiringi dari arah kanan atau kirinya. Al-Munawi dalam kitab Faidlul Qadiil $/-Z+l)
berkomentar: "Keengganan itu disebabkan sikap tawadhu' dan tawakkal beliau kepada Allah."
Lihat prla as-Silsihtush Shahiihab (no. 1239).
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jika ia berhasil mengabaikan dan tidak mempedulikan semua itu,
maka ia akan diuji lagi dengan berbagai karamah (keistimewaan) dan
kasyf (penyin gkap an rahasia) .a

Jika si hamba melayani atau tunduk terhadap ilham palsu
tersebut, maka terputuslah perjalanannya untuk mencapai Allah;
dan hanya itulah keuntungan yeng diperolehnya. Sebaliknya, jika
tidak mengindahkan semua itu, ia akan diuji dengan mengucilkan
dan mengasingkan diri, sehin gga ia pun merasakan lezatny a perasaan
berpadunya hati dengan Allah, mulianya kesendirian, dan nikmatnya
terlepas dari urusan duniawi.

Jika hamba tersebut tenrs berada dalam kesendirian itu, niscaya
perjalanannya untuk mencapai tujuan semula akan terputus. Akan
tetapi, jika ia berhasil melepaskan diri dan berjalan pada apa yang
dikehendaki dan diinginkan Allah W darinya; yaitu menjadi hamba-
Nya yang selalu berpihak pada apeyangdicintai dan diridhai-Nya,
di mana pun dan bagaimanapun kondisinya, apakah ia menjadi
susah karenanya atau justru menjadi senang, baik ia akan melaluinya
dengan kenikmatan maupun kepedihan, apakah sesuatu yangdicintai
dan diridhai Allah itu menempatkannya di tengah masyarakat atau
justru mencabutnyadaritengah mereka; dan ia hanyamemilih untuk
dirinya epa y angdipilihkan oleh Pelindung dan Tuan ny a, taat kepada
perintah-Nya dengan melaksanakan perintah itu semampunya, bahkan
jiw any a begitu mudah mendapatkan ketentraman dan kesen anganny a
yang diridhai dan diperintahkan oleh Rabbnya; maka hamba yang
memiliki kriteria-kriteria tersebutlah yangdikatakan telah berhasil
menggapai tujuannya. Dan apabila sudah demikian, tidak ada satu
pun yang dapat memutuskan hubungannya dari Rabbnya. Hanya
kepada Allah kita memohon taufik.

.oofoo.

a Banyak di antara mereka yang teperdaya dengan cobaan tersebut.

i
I
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Bagaimana Anda Mengenal Rabb w

1. Orang yang tidak mengenal diri sendiri tidak mungkin
mengenal Penciptanya

Ketahuilah, Allah telah menciptakan sebuah rumah di dalam dada

Anda, yaitu hati. Allah juga telah menempatkan di dalam dada Anda

sebuah 'arry (singgasana) untuk mengenal-Ny". Di atas 'arsy itvlah
bertahta sifat tertinggi (mengenal, mencintai, dan mengesakan Allah).

Dan inilah gambaran bahwa Allah W bersemeyamdi atas 'Arsy-Nya,s

yaitu dengan Dzat-Nya, dan dalam konteks terlepas sama sekali dari

makhluk-Nyr.

Sifat tertinggi yang berupa pengenalan, kecintaan dan Peng-
esaan terhadap Allah itu; bertahta di atas 'singgasana hati". Di
atas singgasana itulah terhampar keridhaan-Nyr. Dia ffi meletakkan

bantal-bantal syari'at dan perintah-Nya di sebelah kanan dan kirinya.
Dia W pun membukakan pintu menuju Surga kasih sayang-Nya,y^ng

mengarah kepada kemesraan dan kerinduan berjumpa dengan-Nya.

Allah W lantas menghuiani hati hamba dengan guyuran firman-

Nya yang lebat, hingga tumbuhlah berbagai tumbuhan. Bunga yeng

harum pun merekah dan pepohonan berbuah melimpah; berupa

ketaatan, tahlil (pengagungan), tasbih (puiian), tabmid (rasa syukur),

dan taqdis (penyucian*9. Di tengah-tengah taman itu berdiri sebatang

5 Lihat penjelasan sebelumnya (h1m.259).
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pohon ma'rifut. Pohon ini menghasilkan buah setiap waktu dengan
izin Rabbnya; berupa cinta kepada-Nya, taubat untuk-Nya, takut
terhadap-Nyr, gembira dengan-Nya, dan bahagia di dekat-Nya.
Disirami-Ny" pohon tersebut dengan air yang banyak; berupa
perenungan, pemahaman makna, dan pengamalan firman-Nya, serta
dengan mentauhidkan-Nya. Perumpamaan pohon yangdemikian
seperti y ang digambarkan dalam firman-Nya:

1i;,,cqjw* {; )t/$ *;tH},ifry
{@ :ct':::;

"pohon yang diberkahi, (yaitu) pobon zaitun ydng tumbub tidak di
timur dan tidak pula di barat, ydng minyaknya 6ojo) bampir-bampir
lnenerdngi, ualaupun tid"dk disentub d?i...." (QS. An-Nuur: 35)

2. Memperbaiki diri sendiri

Kemudian, Allah W melindungi'arsy atau hatihamba-Nya dengan
sebuah dinding yang bertujuan untuk melindunginya dari segala
bencana dan dari mereka yangingin merusaknya. Dengan begitu, jika
ada sesuatu yang hendak menggangpnya, niscaya gangguan itu tidak
akan dapat mencapainya.

Allah \H juga memerintahkan para Malaikat untuk menjaga
si hamba, baik pada saat terjaga maupun ketika tidur. Lalu, Allah
memberitahukan kepada sang pemilik rumah dan kebun ini mengenai
penghuninya (yakni iman). Tujuannya adalah agar pemilik rumah
bersemangat untuk senantiasa memperbaiki dan memelihara tempat
tinggalnya, agar penghuninya betah berada di dalamnya. Apabila
pemiliknya merasakan atau mengetahui ada sedikit kerusakan di
rumah itu, ia pasti akan segera memperbaikinya. Sebab, ia takut
kalau-kalau penghuninya akan pindah dari tempat tersebut. Hal ini
dilakukan tidak lain karena yan1 menetap di rumahnya itu adalah
sebaik-baik penghuni, dan tempat itu adalah sebaik-baik tempat
tinggal baginya. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam.
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Renungkanlah! Sungguh, betapa jauh perbedaan rumah tersebut

dengan rumah yanghancur berantakan; yakni, temPat yangdihuni
oleh binatang-binatang melata dan berbisa, serta y^ng dijadikan
tempat pembuangan bangkai dan kotoran.

Seperti dimaklumi, orang yan g terdesak untuk membuan ghaiatny a

akan mencari bangunan yang rusak dan tidak berpenghuni. Bangunan

seperti ini memang layak dijadikan tempat pembuanganhajatnya;
nranganny a gelap,berbau busuk, dan dipenuhi oleh kotoran-kotoran.
Siapa pun tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat itu. Yang

mau singgah ke tempat itu hanyalah orang-orang yang cocok atau

memiliki sifat yang sama dengan Para Penghuninya, yaitu binatang-

binatang melata, ulat-ulat, dan hewan-hewan berbisa.

Syaitan ikut duduk pula di atas singgasana hati yang kotor
seperti tempat itu. Di atas singgasana itu pun terhampar permadani

kebodohan. Berdenyut di dalamnya aneka hawa nafsu. Di kanan

dan kirinya terdapat bantal-bantal syahwat. Lantas, dibukakan oleh

Syaitan pintu menuju ladang kesesatan, kesengsaraan, kecenderungan

kepada dunia, perasaan tenteram hidup di dunia, dan pengabaian

terhadap urusan akhirat.

Hati yarrg demikian ibarat kebun yan1 dihujani kebodohan,
hawa nafsu, syirik dan bid'ah. Kebun itu menumbuhkan berbagai

macam pohon berduri, tumbuhan yangberbuah pahit, serta pohon-

pohon yang menyemai kemaksiatan dan pelangg ran- Misalnya,
melakukan perbuatan sia-sia, merataP ketika berduka, mengemukakan

hal-hal yang aneh atau mengada-ada, bergurau, berkelakar, dan

mengungkapkan sya'ir-sya'ir cinta. Termasuk di dalamnya gubahan

puisipuisi memabukkan yarLgmembangkitkan gairah untuk berbuat

hal-hal yangdiharamkan dan hasrat untuk meninggalkan ketaatan.

3. Dampak negatif tidak mengenal Allah

Di tengah ladang yangburuk itu terdapat pohon ketidaktahuan

terhadap Allah dan keberpalingan dariNya. Pohon itu terus meng-

hasilkan buah kefasikan, kemaksiatan, kelalaian, permainan, senda
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gurau, canda tawa, keluyuran, dan menuruti keinginan syahwat.
Pohon tersebut juga berbuah keresahan, kecemasan, kesedihan, dan
kepedihan. Buah-buah ini terselubung di balik kesibukan-kesibukan
si pemilik kebun yeng senantiasa berbuat kelalaian dan tenggelam
dalam berbagai permainan. Manakalaiatelah siuman dari mabuknya,
datanglah kepadanya keresahan, kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran,
dan kesempitan hidup. Di sisi lain, pohon-pohon di dalamnya rerus
disirami dengan air yang banyak; berupa hawa nafsu, angan-angan,
dan keterpedayaan.

Kemudian, rumah itu (hati si hamba yengtelah dikuasai syaitan)
dibiarkan begitu saja oleh-Nya dengan segala kegelapan dan ke-
hancuran pada dinding-dinding yang membentenginya. Tidak ada
halangan lagi untuk memasukinya bagi para perusak, binatang-
binatang pengganggu, berbagai penyakit, maupun bermacam-macam
kotoran.

Mahasuci Allah yangtelah menciptakan kedua jenis rumah itu.
Siapa saja yang mengenali manakah jenis rumahnya, mengetahui
kekayaan y angtersimpan di dalamn ya, jtgasekaligus perbendah ar aan
dan segenap isinya; maka, ia pasti dapat memanfaatkan hidup dan
memaksimalkan potensi dirinya. Adapun orarlgy^ng tidak mengetahui
semua itu secara mendalam, berarti ia tidak mengetahui jati dirinya
dan akan menyia-nyiakan kebahagiaan hidupnya. Hanya kepada
Allah kita memohon taufik.

4. Kehinaan di balik sifat rakus

Sahl at-Tustari pernah ditanya tentang seseorang yang makan
hanya sekali dalam sehari. Ia menj aw ab z " Cara makan ymgdemikian
adalah cara makan kaum Sbi.d^diqin."

Kemudian, Sahl ditanya lagi: "Kalau dua kali?" Ia menjawab: "Itu
cara makan orang-orang Mukmin."

Setelah itu, Sahl kembali ditanya: "Kalau tiga kali?" Ia menjawab:
"Katakanlah kepada keluarga orang-orang itu; agar mereka membuat
sebuah tempat untuk memberi makan hewan ternak baginya."

I

l

i
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5. Keutamaan shalat

Al-Aswad bin Salim pernah menyatakan: 'Dua rakaat shdat yang
aku kerjakan karena Allah lebih kusukai daripada Surga dan seisinya."

Lalu, salah seorang berkata kepadanya: "Ini salah."6 Mendengar
sanggahan itu, al-Aswad lantas berseru: "Biarkan kami mengabaikan

pendapat kalian. Surga adalah keridhaanku fteinginan pribadiku) ,

sedangkan dua rakaat adalah keridhaan Rabbku. Sungguh, keridhaan
Rabbku lebih aku sukai daripada keridhaanku sendiri."

6. Orang yang mengenal Allah

Orang yengmengenal Allah di dunia ini laksana setangkai bunga

harum di antara bunga-bunga harum yangada di Surga. Setiap orang
yang pernah mencium harum baunya, pasti akan merindukan Surga.

7. Cinta kepada Allah

Hati orangyangmencintai Allah itu berada di antara keagungan

dan keindahan-Nya. Apabila ia mengamati keagungan Allah, niscaya
ia akan merasakan kewibawaan-Nya dan mengagungkan-Nya. Dan
apabila ia mengamati keindahan-Nya, niscaya ia akan mencintai dan
merindukan-Nya.

.oofoo.

6 Benar, pernyataan al-Aswad tersebut memang keliru. Tidak hanya itu, jawaban yang diberikan
al-Aswid terhadap sanggahan ini pun lemah. Renungkanlah! A&pun mengenai riwayat hidup
al-Aswad bin Salim, biografinya &pat dilihat dalan Taaiikh Bagbdad. NA35-37); niscaya akan
Anda temukan banyak hd yang aneh di ddam kehidupannya.
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Membulatkan Cita-Cita Hanya
Kepada Allah Semata

Tanda benarnya keinginan yang dimiliki seorang hamba
adalah apabila ia bercita-cita mendapatkan keridhaan Rabbnya,
mempersiapkan diri untuk bertemu dengan-Nya, merasa sedih atas

berlalunya waktu yangtidak digunakan untuk keridhaan-Nya, dan
menyesal atas hilangnya kedekatan dan keakraban dengan-Nya.

Intinya, seorang hamba harus bercita-cita untuk Allah dan bukan
untuk selain-Nya, baik pada pagi maupun sore hari.

.ooloo.
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Menjaga Nikmat Allah w

l. Syukur dan kufur nikmat

Salah satu bencar,a yang umum terjadi namun sering tidak
disadari oleh banyak orang adalah, seorang hamba yang mendapatkan
nikmat dari Allah dan Dia pun telah memilihkan nikmat tersebut
untuknya, namun ia malah merasa jenuh terhadap nikmat tersebut
dan meminta agar dipindahkan dari nikmat tersebut ke nikmat lain
yang menurutnya-karena kebodohannya-lebih baik daripada
y ang diperolehnya sekarang.

Namun, Rabbnya-karena kasih sayangNya-tidak mau
mengeluarkannya dari nikmatyangtelah diperolehnya itu, dan Dia
pun memaafkan kebodohan dan kekeliruannyadalam memilih yang
terbaik bagi dirinya. Ketika ia sudah tidak lagi merasanyamardengan
nikmat tersebut, bahkan membenci dan mengeluhkannya, danbenar-
benar jenuh terhadapnya; maka pada saat itulah Allah W mencabut
nikmat-Nya itu darinya.

Kemudian, setelah hamba tadi meraih nikmat yang diingin-
kannya, lalu melihat perbedaan attara nikmat yangtelah dirasakan
sebelumnya dengan nikmat yang dirasakannya sekarang, maka
kegelisahan dan penyesalannya pun menjadi semakin besar; sampai
pada puncaknya, ia ingin dikembalikan pada kondisi ketika menerima
nikmat yang sebelumnya.
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Apabila Allah w menghendaki diri hamba menjadi baik
dan benar, maka Dia akan membuat hamba itu sadar sedalam-
dalamnya bahwa nikmat yang ada padanya adalah nikmat yeng
dianugerahkan untuknya dan yang diridhai-Nya. Allah j"ga aLri
memberikannya petunjuk untuk mensyukuri nikmat.teisebut.

Jika terbersit di dalam hati hamba tersebut keinginan untuk
pindah dari suatu nikmat Allah kepada nikmat lainnya, maka ia
melakukan shalat Istikharah, guna meminta ketetapan terbaik
dari-Nya. Dan ia memposisikan dirinya sebagai or"rrg yarLgtidak
mengetahui kemaslahatan dirinya sendiri yanl tidak r.rrggrrp
menangani masalahnya sendirian, yang selalu menyerahka" s.[ah
urusannya kepada Allah, dan yang berharap dari-Nya pilihan y^ng
terbaik untuknya.

2. Nikmat-nikmat Allah

Tidak ada sikap yanglebih berbahaya bagi hamba daripada sikap
jenu.! terhadap segala nikmat yan1diberikan Allah. Sebab, d.rrg"r,
bersikap demikian, ia tidak memandang pemberian-Ny. sebagai sebJah
nikmat, tidak pula mensyukuri dan berbahagia kaienanyi. Brhk*
terkadang, seseorang membenci nikmat tersetut, mengeiuhkannya,

{T --."ganggapnya sebagai musibah. Padahal, r.r.r, ggrrf, ny a ap a y irg
diberikan-Ny" itu merupakan nikmat terbesar y"ng dirrr"g.mhkri
kepadanya.

- Tidak dapat dipungkiri, banyak orang yangjustru membenci
berbagai nikmat yangdiberikan Allah. sebagian b.r., manusia tidak
menyadari bahwa sebenarnya Allah telah membukakan nikmat-
nikmat itu untuk mereka. Hamba-hamba-Nya ini bahkan berusaha
menolaknya, karena kebodohan dan kezhaliman mereka.

Berapa banyak nikmat ye^g sedang dipersiapkan untuk salah
seorang di-antara mereka, meskipun di waktu yenlsama ia berusaha
keras untuk menolak nikmat teriebut dengan segala kemampuannya?
Dal peyala banyak pula nikmetyangtelah sampai kepada seseorang,
padahal ia senantiasa berupaya mencegah dan *.nghilrrrgkrrrryl
karena kezhaliman dan kebodohan diri sendiri?
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3. Prinsip perubahan nikmat

Allah W berfirman:

y l't g,Ly

{ @';*|x Y ;$. a ;i & q3 "^:1w 4 p 

^i 
(;1,6*'y

*Yang demikian itu karena sesunggub'nya Allah ti.dak akan mengubah

suatu nikrnat ydng telab diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga

kaum itu mengubab apa yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. A1-

Anfal: 53)

Allah W juga berfirman:

{@ €u,"'n;tr,vw&; r-h6#{,
"sesungguhnya Allab tid,ak akan mmgubab keadaan su.dtu kaum sebelum

mereka mengubab keadaan diri mqeka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Tidak ada sesuatu yang lebih memusuhi nikmat Allah daripada
hawa nafsu manusia itu sendiri. Ia bersama-sama musuhnya (syaitan),

bahu membahu dalam mencelakakan dirinya sendiri. Musuhnya
melemparkan api ke dalam nikmat yangdiberikan-Nyr, sedangkan ia

meniupi api tersebut. Ia sendiri yang membiarkan musuh melemparkan

api tersebut, bahkan ia kemudian membantu musuhnya dengan
mengipasi api itu, sehingga kobarannya menjadi semakin besar.

Manakala api itu semakin membesar, ia pun berteriak meminta tolong
dari kebakarenyangmeliputi dirinya. Hingga pada akhirnya, ia akan

mencela takdir Allah W . Hal itu sebagaimana ungkapan seorang

penyair:

Orang yang miskin ide banyak menyia'nyiakan kesempatan

dan manakala luput darinya suatil asa, ia lalu menyalahkan akdirnya.
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Sifat-Sifat Jiwa Yang Luhur

l. Kekerdilan iiwa

Syaqiq bin Ibrahimz pernah mengatakan bahwa pintu taufik
tertutup bagi manusia karena enam perkara:

0 Sibuk dengan nikmat daripada mensyukurinya.
2) Senang mencari ilmu, tetapi tidak mengamalkannya.

3) Cepat melakukan dosa, namun lambat dalam bertaubat.

4) Teperdayayaitu bergaul dengan orang-orang shalih namun tidak
mau meniru perbuatan mereka.

5) Terus mengejar dunia ketika sesuaru yangfana ini berlari mem-
belakanginya.

6) Berpaling dari akhirat justru pada saat sesuatu yang abadi ini
mendatanginya.

Aku (Ibnul Qayyim) tambahkan: "Pangkal semua sifat itu adalah
tidak adanyaperasaan harap dan cemas (terhadap Allah). Penyebabnya
adalah keyakinan yang lemah akibat lemahnya penglihatan hati.
Lemahnya penglihatan itu tidak lain karena kekerdilan dan kerendahan
jiwa, serta kebiasaan menukar sesuatu yaflgbaik dengan sesuatu yang
buruk. Seandainya jiwa seorang hamba benar-benar mulia, niscaya ia
tidak akan rela terhadap segala sesuatu yangbernilai rendah."

7 Nama.lenghlpoy" adalah Syaqiq alBall+i. Ia meninggal dunia pada tahun 194 H. Riwayat hidup
atau biografinya rercantum dalam kitab Siar A'kaiin Nubalaa' (91/313-316).
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2. Kemuliaan iiwa

Pangkal segala kebaikan-dengan adanya. taufik dan kehendak
Allah W -adalah kemuliaan dan kebesaran jiwa. Sebaliknya, pangkal
segala keburukan adalah kehinaan, kerendahan, dan kekerdilan jiwa.

Allah W berfirman:

{ @ qii ;; 4Li1; @ qkt ; C;r }
" sungub beruntung ordng yd.ng menyucikannyrt. (jiua itu), dan sungguh

rugi orangyang lnengotorinya." (QS. Asy-Syams: 9-10)

Maksudnya, beruntunglah orang yang membesarkan jiwanya,
memperb anyak keberkahan, dan membuat jiwa itu bertumbuh
dengan ketaatan kepada Allah lH ; sedangkan di sisi lain, merugilah
orang y angmengecilkan dan menistakan iiw anyadengan kemaksiatan

kepada Allah W .

Jiwa yang mulia hanyarela menerima sesuatu yang paling tinggi,
paling utama, dan paling terpuji kesudahannya. Sedangkan jiwa yang
rendah hanyaakan mengurusi hal-hal yangnista hingga terjerumus ke

dalamnya, sebagaimanalalet yangterperosok ke dalam sesuatu yang
menjijikkan.

3. Menolak kezhaliman dan kekeiian

Jiwa yang mulia dan luhur tidak akan rela terhadap kezhaliman,
kekejian, pencurian, dan pengkhianatan. Sebab, ia terlalu mulia untuk
melakukan semua tindakan hina itu. Sedangkan iiwa yang hina,
rendah, dan nista pasti akan melakukan hal yang sebaliknya. Dari sini,
diketahui bahwa setiap jiwa memiliki kecenderungan kepada sesuatu

yangcocok dan serupa dengannya.

Kesimpulan itu merupakan makna firman Allah:

4@-r{Sei;3,L$ }
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"Katakanlah (Mubarnmad): 'setiap orang berbuat sesuai dengan ?en1-
bawaannya masing-masirg." (QS. Al-Isra': 84)

Yakni, y^rrgserupa dan cocok dengannya.

Sungguh, setiap jiwa akan bekerja dengan carayangsesuai dengan
akhlak dan tabiatnya. Setiap orang akan berjalan sesuai dengan
jalan, care, dan watak yang disenanginya dan yang telah menjadi
kebiasaannya.

Dengan demikian, orang jahat akan berbuat sesuatu yang sesuai
dengan jalan hidup yang ditempuhnya;yaitu, membalas nikmat-
Nya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan berpaling dari Sang
Pemberi nikmat. Begitu pula sebaliknya, orang Mukmin akan
berbuat sesuatu y ang sesuai dengan pemb awa anrLy e; yaitu, bersyukur
kepada Sang Pemberi nikmat, mencintai-Nya, memuji-Nya, berusaha
mendapatkan cinta-Nyr, malu kepada-Nya, merasa diawasi oleh-Nya,
serta mengagungkan dan memuliakan-Nya.

.ooloo.
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Kenali Diri Anda Lebih Dahulu

'Walaupun seseorang sudah beriman dan berilmu, ia belum bisa

memetik manfaat dari nikmat Allahyangdiberikan kepadanya, kecuali
setelah benar-benar mengenal hakikat dirinya, menempatkan dirinya
sesuai dengan kapasitas-Nyr, tidak melampaui kemampuannya,
dan tidak melewati batasannya. Karena, orang yang mengenal siapa

dirinya tidak akan mengatakan: "Nikmat ini milikku." Sebaliknya,
ia akan meyakini benar bahwa nikmat itu merupakan milik Allah,
berasal dari Allah, dan hanya diberikan oleh Allah \H . Allahlah yang

menganugerahkan nikmat itu pertama kali dan untuk seterusnya;

dan itu bukan karena upaya si hamba ataupun karena ia berhak
mendapatkannya.

Semua nikmat yang diterima hamba yarLgtelah mengenal siapa

dirinya, akan membuatnya merasa rendah diri dan hina, seperti perasaan

hina dan rendah diri yang dialami orang yangtak melihat ada sedikit
pun kebaikan pada dirinya. Semua kebaikan yangditerimanyaadalah
milik Al1ah, diberikan oleh Allah, dan berasal dari Allah. Kesadaran

mengenai sumber kenikmatan itu benar-benar memunculkan perasaan

rendah diri dan tak berdayay^ngmengagumkan dalam dirinya, y^ng
tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali ia mendapatkan

nikmat, setiap itu pula ia semakin merasa hina, tak berdaya, khusyu',
cinta, takut dan berharap kepada-Nya.

Sesungguhnya, kebaikan yang meresap ke dalam diri hamba itu
adalah milik Allah, oleh Allah, dan dari Allah \iM . Kesadaran akan
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asal nikmat-nikmat itu benar-benar
mengisyaratkan adanya kehinaan pada
dirinya, hingga meluluhkan hatinya
dengan cara menakjubkan yang tidak
dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Setiap kali ia mendapatkan nikmat
yang baru, dirinya pun semakin merasa

hina, luluh, khusyu', cinta, takut, dan
berharap kepada-Nya.

Kondisi demikian adalah hasil dari
dua pengetahuan yang mulia, sebagai-

mana penjelasan di bawah ini.

Pertama: Pengetahuan hamba
tentang Rabbnya yang mencakup ke-

Kemb alilah kep ad a Allah.

TemuknnknmbaliDia

dalatn hidup Anda dengan

memaksimaLkan mata hati,

p englihatan, p endengarary

dan lisan Anda. Sungguh,

tidak ada yang dapat kembali

kcp ad a Allah - dengan taufik-

Nya-mehinlcnnmelalui
ktetnp at indra ini. D ary tidak

ad a y ang b erp aling d ari-Ny a

-lcarenaditdnttarkan-Nya-
rnelainknn rnelalui kcemp at
indrainipuln.

sempurnaan, kemurahan, kekayaan, kedermawanan, kebaikan,
dan rahmat-Nya. Jrrgr, pengakuan bahwas anyl- semua kebaikan
ada di tangan-Nya. Kebaikan itu berada di dalam kekuasaan-Nyr;
Dia wi berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Dia
tahan dari siapa sajayang dikehendaki-Nya pula. Segala puji bagi
Allah \iH atas ketentuan ini. Sungguh, pujian y^ng ditujukan kepada-

Nya ini adalah pujian yangpaling utuh dan sempurna.

Kedua: Pengetahuan hamba tentang hakikat dirinya yang
meliputi kemampuan, keterbatasan, kekurangan, kezhaliman, dan
kebodoha nnya. Jrg, pengetahuan bahwa tidak ada sedikit pun
kebaikan pada dirinya. Dirinya tidak memiliki kebaikan itu, tidak
memberikannya, dan kebaikan itu pun tidak pula berasal darinya.
Serta, pengetahuan bahwa pada dirinya tidak ada sesuatu pun.
Demikian juga dengan sifat-sifat dan kesempurnaannya. Tidak ada

sesuatu pun melainkan kenihilan, sesuatu dimana tidak adayanglebih
hina dan lebih cacat daripada kenihilan ini. Maka, kebaikan yang
ada pada dirinya hanyalah sesuatu yang mengikuti keberadaannya,
dan keberadaannya ini tidak kembali kepadanya dan bukan pula
olehnya.
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Apabila kedua pengetahuan itu telah meresap ke dalam jiwa
seseorang-bukan sekadar ungkapan lisan belaka-niscaya ia akan
mengakui bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah W , segala

sesuatu adalah milik-Nya, dan semua kebaikan berada di tangan-Ny..
Hanya Dia yang berhak untuk dipuji dan disanjung karena semua
kesempurnaan itu. Sedangkan dirinya adalah yanglebih berhak untuk
dicela, dicerca, dan dihina.

Siapa saja yang tidak memiliki kedua pengetahuan itu, maka
ucapan, perbuatan, dan keadaannya akan kacau balau. Ia juga tidak
akan memperoleh petunjuk menujt jalan yang lurus, yang dapat
mengantarkannya ke sisi Allah W .

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sampainya seorang
hamba ke sisi Allah adalah dengan merealisasikan kedua pengetahuan
tersebut, baik secara teori maupun praktik. Sebaliknya, gagalnya
seorang hamba menuju Allah adalah disebabkan karena tidak
merealisasikan kedua pengetahuan tersebut. Penjelasan itu sesuai
dengan ungkapan berikut: "Mdn 'arafa nafsabu 'arafa Rabbahu. Siapa

mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Rabbnya."8

Karena, orang yang mengenali dirinya bodoh, zhalim, buruk,
cacat, kekurangan, fakir, hina, kemiskinan, dan tiada, niscaya akan
mengenal bahwa Rabbnya tidak seperti itu. Oleh karena itulah, ia
akan menempatkan dirinya sesuai kapasitasnya dan tidak melampaui
batasannya. Lebih jauh, ia akan menyanjung Rabbnya dengan berbagai
sifat kesempurnaan-Nyr. Perasaan cinta, takut, menaruh harap,
keinginan untuk kembali (benaubat), dan sifat tawakalnya juga akan
tertuju kepada Rabb-Nya. Dengan begitu, Rabb-Nya akan menjadi
yang paling dicintai, ditakuti, dan diharapkannya. Sungguh, inilah
yang disebut dengan hakikat 'ubudiyyab. Hanya kepada Allah kita
memohon pertolongan.

8 Komentar terkait pernyataan ini sudah diberikan dalam pembahasan tentang pilar-pilar kekufuran
pada Bab Vtr.
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Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang bijak menulis
di pintu rumahnya: "Hikmah-hikmah yang kami ajarkan tidak akan
bermanfaat bagi orang yang belum mengenal dirinya dan belum
menempatkannya sesuai kapasitasnya. Siapa saja yangtelah mengenal
dirinya, silakan masuk (untuk mendengarkannya). Tapi jika belum,
silakan kembali sampai berhasil mempunyai sifat ini."

...4...
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Bagaimana Mungkin
Anda Tidak Mencintai Allah?

Di antara hal yang paling mengherankan adalah Anda mengenal

Allah, tetapi Anda tidak mencintai-Nya; Anda mendengar seruan

orang yang mengajak kepada-Nya, tetapi Anda tidak bersegera
memenuhinya; Anda mengetahui kadar keuntungan berinteraksi
dengan-Nya, tetapi Anda justru berinteraksi dengan sesuatu selain-

Nyr; dan Anda mengenal kadar kemurkaan-Nya, tetapi Anda malah

datang menentang-Nya.

Termasuk dalam hal ini: Anda merasakan pahitnya kegelisahan

karena maksiat kepada-Nya, tetapi Anda tidak mencari kedamaian
hati dengarL ta^t kepada-Nya; Anda merasakan kekeruhan hati
ketika tenggelam dalam pembicaraan selain pembicaraan-Nya atau

tentang-Nya, tetapi Anda tidak merasa rindu untuk memperoleh
kelapangan dada guna mengingat dan bermunajat kepada-Nya;
Anda merasakan siksaan ketika hati mencintai selain-Nya, tetapi
Anda tidak berusaha melarikan diri dari siksaan itu menuju nikmat-
Nya dengan berserah diri di hadapan-Nya dan kembali bertaubat
kepada-Nya.

Yang lebih mengherankan lagi; Anda tahu bahwasanya Anda
pasti membutuhkan-Ny., bahkan Dialah yarlgpaling Anda butuhkan,
tetapi Anda justru berpaling dari-Nya dan berusaha menggapai sesuatu

yangmembuat Anda semakin jauh dari-Nyr.
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Dua Macam Cemburu

Cemburu itu ada dua macam: (1) cemburu kepada sesuatu yang
disukai, dan Q) cemburu kepada sesuatu yangdibenci.

Cemburu kepada sesuatu yangdisukai berarti Anda sangat ingin
mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan cemburu kepada sesuatu
yang dibenci berarti Anda tidak suka bila sesuaru (orang) tersebut
menyaingi Anda dalam mendapatkan sesuatu lainnya.

'Kecemburuan kepada sesuatu yangdicintai' tidak akan sempurna
tanpa diiringi dengan 'kecemburuan kepada sesuatu yangdibenci'.
Namun, hal ini hanya berlaku jika sesuatu yang dicintai itu tidak
layak boleh disekutukan dengan sesuatu lainnya, misalnya dengan
makhluk. Tetapi, jika sesuatu yang dicintai itu layak untuk dicintai
bersama orang lain, contohnya para Rasul Allah, para ulam a, dan para
kekasih Allah, maka cemburu kepada orang lain dalam hal mencintai
mereka tidak bisa disebut sebagai kecemburuan karena munculnya
suatu penghalang, melainkan itu adalah sebuah kedengkian.

Bentuk kecemburuan yang terpuji dalam hal mencintai Allah
adalah cemburu jika cintanya kepada Allah akan berpaling kepada
selain Allah, cemburu jika ada orang lain yang mengetahui kadar
cintanya kepada Allah lalu merusaknya, atau cemburu jika cintanya
kepada Allah tercemar oleh sesuaru yang tidak disukai Kekasihnya
itu, misalnya tercemar oleh sifat riya', ujub, kecenderungan cinta
kepada yang lain, dan kelengahan diri sehingga tidak menyadari
limpahan anugerah-Nyr.
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Singkat kata, kecemburuan yangterpuji itu adalah kecemburuan
yang menuntut diri untuk bertingkah laku, bekerja, dan berbuat
semata-mata untuk Allah. Ia juga harus cemburu bila ada sebagian

waktunya tersita untuk sesuatu yangtidak menghasilkan keridhaan
Allah. Kecemburuan seperti ini adalah kecemburuan dari pihak
hamba, yaitu kecemburuan karena takut ada sesuatu yang dapat
menghalangi atau memutuskan si hamba dari keridhaan Allah yang
dicintainya.

Adapun kecemburuan Allah kepada si hamba y^ng mencintai-
Nyr, hal ini terlihat dari tidak senangnya Dia tatkala melihat hati
hambanya berpaling dari cinta terhadap-Nya kepada yang lainnya.
Pasalnya, cinta yang dicurahkan si hamba kepada-Nya menjadi
terbagi-bagi dengan kecintaan terhadap sesuatu yang lain.

Oleh karena itulah, kecemburuan Allah terjadi bila seorang
hamba mengerjakan sesuatu yang diharamkan-Nya. Dengan sebab

kecemburuan itu pula, Allah \H mengharamkan perbuatan keji, baik
yangdilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.e
Karena, semua makhluk adalah para hamba-Nya (y^ngharus tunduk
dan mengabdi kepada Allah), baik berjenis laki-laki maupun berjenis

PeremPuan.

Allah cemburu kepada hamba-Nya yang perempuan-seb agaimana

seorang tuan cemburu kepada budaknya yang perempuan, dan
hanya bagi Allah sifat tertinggi. Allah juga cemburu kepada hamba-

Nya yang laki-laki. Kecemburuan Allah itu terjadi apabila mereka
memalingkan cinta mereka kepada selain-Nya, sehingga perasaan

cinta itu mendorong mereka merindukanbayangan seseorang dan

melakukan perbuatan yang keji.

Berikut ini adalah hal-hal y^ngpenting untuk diperhatikan terkait
dengan masalah cemburu kepada Allah:

e Sebagaimana dinyatakan dalam hadim Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4358)
dan Muslim (no.2760).
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Ketahuilah, siapa saja yang mengagungkan kedudukan Allah di
dalam hatinya hingga ia enggan berbuat maksiat kepada-Nya,
maka Allah akan mengagungkan orang itu di dalam hati semua
makhluk, sehingga mereka pun enggan menghinakan dirinya.
Apabila benih-benih ma'rifar telah tersemai di dalam hati, maka
tumbuhlah pohon cinta kepada Allah. Jika batangnyatelah kuat,
pohon itu akan membuahkan ketaatan. Dan sejak saat itulah,
pohon tersebut terus berbuah setiap waktu, sesuai dengan izin
atau kehendak Rabbnya.

Tahap pertama yang harus ditempuh oleh suatu kaum (yrrg
mengaku mencintai Allah lH ) adalah sebagaimana tercantum
dalam firman-Nya:

{ @ i,.;v 
"K, 
w @ 6{ g, 

^t 
\riy

"Ingatlab kepada Allah, dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-
banyahnya, dan bertasbiblah kepada-Nya pada uaktu pagi dan
petang." (QS. Al-Ahzab: 4L-42)

Tahap pertengahannya adalah sebagaimana firman Allah \99 :

31i 3y, : 1-ki'", kA #!q'"W,fi 
"ii ; y

(@
*Dialah ydng memberi rabmat kepadamu dan para Malaikat-Nya
(rnernobonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu
dari kegelapan kepada cabalta (yongterang)." (QS. Al-Ahzab: 43)

Dan, tahap akhirnya adalah sebagaimana firman Allah tH :

{@?i1 'T;;ii;W*
"Penghormatan mereka (orang-orang Mukmin itu) ketika mereka
menemui-Nya ialab: 'Salam'." (QS. Al-Ahzaab: 44)

3)
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4) Bumi fitrah itu luas dan dapat menampung tanaman apa pun.

Jika Anda menanaminya dengan pohon iman dan takwa, niscaya

ia akan menghasilkan buah yang manis nan abadi. Tapi jika
Anda menanaminya dengan pohon kebodohan dan hawa nafsu,

maka seluruh buah yangdihasilkannya pahit.

Kembalilah kepada Allah dan temukanlah kembali Dia melalui
mata, telinga, hati, dan lisan Anda. Janganlah berpaling dariNya
melalui keempat hal ini. Sungguh, tak ada yang dapat kembali
kepada-N y akarenamendapatkan taufik-Nyr, melainkan melalui
keempat perangkat ini. Dan, tak ada yang berpaling dari-Nya
karena tidak mendapatkan taufik-Nya, melainkan melalui
keempat hal itu pula.

Orang yang mendapatkan taufik itu mendengar, melihat,
berbicara, dan memukul karena bimbingan Rabbnya.lo Sedangkan

orang yang tidak mendapatkan taufik melakukan semua itu
karena diri dan hawa nafsunya.

Perumpamaan, pertumbuhan, kemajuan, dan peningkatan
ketaatan adalah seperti sebuah biji yang Anda tanam, lalu biji
itu tumbuh menjadi sebatang pohon dan berbuah, kemudian
Anda memakan buahnya, lantas biji dari buah tersebut Anda
tanam lagi. Dengan kata lain, setiap kali pohon itu berbuah
(setelah sebelumnya ditanam dalam bentuk benih), Anda pun
memetiknya, dan memakan nya, lalu Anda menanam kembali
bijinya.

Demikian pula halnya perumpamaan dalam peningkatan
intensitas kemaksiatan.

Orang y^ng cerdas hendaknya merenungi perumpamaan
ini. Karena, sebuah kebajikan akan dibalas dengan kebajikan
lainnya, dan suatu kejahatan akan dihukum dengan kejahatan
lainnya.

10 Sebagaimana dinyatakan dalam hadits tentang sifat wali Allah, yaitu yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari (no.697$ dari Abu Hurairah.

6)
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7) Tidak aneh jika seorang hamba merendahkan diri dan beribadah
kepada A1lah, serta tidak pernah jenuh dalam melayani-Ny..
Karena, ia sangat bergantung dan sangar membutuhkan-Nya.
Yang menakjubkan adalah jika ada seorangraja berusaha meraih
dan mendapatkan cinta hamba-Nya dengan memberikan berbagai
macam kenikmatan dan perlakuan baik, padahal raja iru tidak
butuh kepadanya.

Dalam hal ini, terdapat sya'ir yarLgindah:

Cukuplah sebagai kemuliaanmu
baban engkau adalab hamba-Nya

Cukuplab sebagai kebangaanmu
baban Dia adalab Rabbmu

'.rlr.'
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Bagaimana Kebaikan Dan
Keburukan Bisa Muncul?

1. Pikiran adalah pangkal segala perbuatan

Kebaikan dan keburukan itu bersumber dari pikiran. Karena,
pikiran adalah tempat bermulanya kehendak dan keinginan untuk
bersikap zuhud dan meninggalkan sesuatu, atau mencintai maupun
membenci sesuatu.

Pemikiran yangpaling bermanfaat adalah pemikiran tentang (1)

hal-hal yang maslahat bagi kehidupan akhirat dan Q) bagaimana cara
mendapatkannya, juga tentang (3) hal-hal yang merusak kehidupan
akhirat dan (a) bagaimana cara menghindarinya. Empat macam
pemikiran ini memiliki manfaat yang lebih besar jika dibandingkan
dengan berbagai pemikiran lainnya.

Ada empat macam pemikiran manusia yanglain, yaitu pemikiran
tentang (1) hal-hal yang maslahat bagi kehidupan dunia dan Q) bagai-
mana cara mendapatkannya, juga tentang (3) hal-hal yang merusak
kehidupan dunia dan (a) bagaiman a cara menghind arinya.

Kedelapan macam pemikiran itulah yang menjadi fokus orang-
orang yaflgberpikir.

2. Memikirkan nikmat-nikmat Allah

Perenungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akhirat
dilakukan dengan cara memikirkan nikmat-nikmat Allah,lt perintah

11 Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih dari Nabi ;ii[:
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dan larangan-Nya, cara untuk mengenal-Nya, serta bagaimana
mengetahui asma-asma dan sifat-sifat-Nyr; yaitu melalui al-Kitab (a1-

Qur-an) dan as-Sunnah Nabi-Ny", juga merujuk pada segala referensi
y 

^ng 
bersumbe r dari keduanya.

Pemikiran semacam ini akan membuahkan cinta danma'rifatbagi
pelakunya. Manakala seseorang memikirkan akhirat berikut kemuliaan
dan kekekalannya, dan memikirkan dunia berikut kerendahan dan
kepunahannya, maka perenungan itu akan membuatnya mencintai
akhirat dan bersikap zuhud terhadap dunia. Setiap kali ia berpikir
tentang pendeknyaharapan dan sempitnya waktu (hidup di dunia),
maka setiap itu pula pemikiran tersebut akan mendorongnya untuk
bersungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-
baiknya.

Pemikiran-pemikiran semacam itu dapat meninggikan dan
menghidupkan kembali cita-cita yang rendah dan telah mati. Di
samping itu, perenungan yang demikian juga dapat menjadikan
pelakunya memiliki kedudukan yangberbeda dengan orang lain.

Di balik itu, ada pula pemikiran-pemikiran buruk y^ngberedar di
kepala manusia pada umumnya. Misalnya, memikirkan sesuatu yang
sebenarnya tidak dituntut untuk memikirkannya, tidak diberikan
kemampuan untuk mengetahui hakikat nya, danbahkan tidak penting
serta tidak bermanfaat mengetahuinya, seperti memikirkan Dzat
Rabb dan sifat-sifat-Nya, yangtermasuk perkara yangtidak mampu
diketahui hakikatnya oleh akal manusia.

3. Pikiran-pikiran yang buruk

Di antar a pemikiran-pemikira n y ang dian ggap buruk adalah :

1) Memikirkan sesuatu y^ng sulit dipahami dan tidak bermanfaat,
bahkan cenderung berbahaya. Contohnya adalah memikirkan

((.w. ti:r evkij,+i,r r'lt etiFa>l
"Pikirkanlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah, tetapi jangan pikirkan tentang Dzat Lllah oa ."
Hadits ini telah di-ahhrij dr dalam as-Silsihtush Shabiihah (no. 1788) karya Syaikh al-Albani. Lihat
referensi tersebut untuk mendapatkan keterangan ambahan.
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strategi dalam permainan catur, not dan irama musik, serta
berbagai bentuk dan gambar rekaan manusia.

2) Memikirkan berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu-ilmu yangtidak
menambah kesempurnaan atau kemuliaan bagi iiwa meskipun
telah menguasai atau memahaminya secara benar. Misalnya,
memikirkan kaidah rinci ilmu logika, mendalami ilmu eksakta
(y^ngtidak bermanfaat bagi umat manusia''d), serta menyelami
cabang-cabang ilmu filsafat. Sungguh, semua ilmu tersebut tidak
bisa menjadikan seseorang sempurna atau menyucikan jiwanya
sekalipun ia telah mencapai puncak pemahaman.

3) Memikirkan keinginan-keinginan syahwat, yang terkait dengan

kelezatan duniawi dan tentang cara-cara untuk meraihnya.
Valaupun jiwa manusia merasakan kenikmatan ketika memikir-
kannya, pemikiran tentang hal itu tetap tidak ada gunanya; bahkan

sebaliknya, mudharat ate:u bahaya yang mungkin diakibatkan
olehnya di dunia, sebelum di akhirat, berkali-kali lipat lebih besar

darip ada kelezatan y ang diras akannya itu.

4) Memikirkan sesuatu yang belum ada; andaikata sesuatu itu
terjadi nanti, maka bagaimanakah menghadapinya? Sebagaimana

seseorang yang berpikir keras dalam angan-angannya;seandainya ia

menjadi seorang raja, sekir anya iamendapat harta karun, atauPun

andaikan ia mempunyai ladan1 yangluas. Dalam khayalanrLya
tersebut, orang itu akan berpikir serius sePerti ini: "Apa yang
akan atau harus aku perbuat?" atau: "Bagaimana sebaiknya aku
mengelola, mengambil, memberi, atau membalas dendam?" dan

pikiran-pikiran rendah lainnya.

5) Memikirkan masalah-masalah orang lain, urusan-urusan mereka,

cara hidup mereka, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan
mereka. Sesungguh nya, yengdemikian itu merupakan pemikiran
bagi setiap jiwa yang menganggur dan hampa dari Allah dan
Rasul-Nya serta kampung akhirat.

6) Memikirkan berbagai macam strategi dan siasat yang dijadikan
saranauntuk mencapai tujuan dan keinginan, baik dalam hal-hal

yang mubah maupun yang haram.
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7) Memikirkan macam-macam sya'ir dan pola-polanya, serta aneka
nilai seninya, seperti menganalisis sya'ir-sya'ir bertema pujian,
hujatan, cinta, dan duka cita. sibuk memikirkan hal-hal demikian
membuat seseorang tidak sempar memikirkan bagaim ana cara
meraih kebahagiaan dalam kehidupan abadinya.

8) Memikirkan asumsi-asumsi akal yang tidak ada wujudnya di alam
nyata, bahkan sebenarnya dugaan-dugaan tersebut bukanlah hal
yarLgdibutuhkan umat. Asumsi-asumsi sepefti ini ada pada setiap
disiplin ilmu yang dipelajari manusia, termasuk dalam ilmu fiqih,
juga pada ilmu-ilmu ushul, maupun ilmu kedokteran.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa semua bentuk
pemikiran tersebut memiliki bahaya atau mudharat yanglebih besar
daripada manfaatnya. cukuplah mudharat dari perbuatan demikian
bagi seseorang bahwa hal-hal tersebut telah menyibukkan akalnya
dari memikirkan hal-hal yanglebih baik dan lebih bermanfaat, baik
di dunia maupun di akhirat.

..olro.
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Sifat Tawadhu' Rasulullah ffi

1. Ketawadhu'an Rasulullah ffi saat meraih kemenangan

Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuh-Nyr, Rasulullah

ffi dianugerahi kemenangan. Segenap Pengikutnya bersuka cita
menyambut kemenangan itu. Beliau pun mulai menjadi buah bibir di
seluruh penjuru dunia.

Kondisi umat manusia pada waktu itu terbagi meniadi tiga
golongan, terkait hubungan mereka dengan Nabi, yaitu: (1) golongan

yang beriman kepada beliau, (2) golongan yang menyerah kepada

beliau, dan (3) golongan yangtakut kepada beliau.

Allah W telah menanamkan benih-benih kesabaran di ladang hati
Rasulullah, sebagaimana firman-Nya:

{ @+ij(*r3ait}ifKb6y
"Maka bersabarlah engkau (Mubammad) sebagaimana kesabaran Rasul-

Rasul." (QS. Al-Ahqaf: 35)

Tak lama kemudian, dahan-dahannya tumbuh bagaikan tumbuhan
hhuzamat yangharum:

I Khuzama adalah nama salah satu jenis tumbuhan yang berbau harum.

Fawaidul Fawaid

{@"3;\ii.i;,lvy

513



"dan pada sesildtu ydng pdtut dibormati,
berlahu hukum qisbaasb." (eS. Al-
Baqarah:194)

Sesudah menggapai kemenangan,
Nabi memasuki kota Makkah dengan
cara yang belum pernah dilakukan oleh
seorang putr, baik sebelum maupun
sesudah beliau. Di sekitar Rasulullah
berkumpul kaum Muhajirin dan kaum
Anshar, sampai-sampai beliau tidak dapat
dibedakan dari yarLg lain kecuali dari
hitam bola matanya (sorot matanya).
Para Sahabat & juga ikut berkumpul
di sana sesuai dengan tingkatan mereka

lah, ketika

Orangyangbijak di mata
Allah adalah orangyang

melalatkan p eker j aanny a

karenaAllah dan
memandangperbuatan

b aikny a seb agai anugerah

d an t au{ik-Ny a. Ia s en anti as a

memohon ampunan dan
merasa malu knpada Allah
karena -dengan segala

ket erb ata s an- ti d ak d ap at

masing-masing. Pada saat itu, para Malaikat juga menaungi kaum
Muslimin, dan Malaikat Jibril pulang pergi antia beliau dan Allah
untuk menerima dan menyampaikan wahyu kepada beliau. Hari itu,
Allah \H telah menghalalkan tanah haram-Nya tagi Muhamm 

^d W.,
sebuah keistimewaanyangtak pernah diberikan kepada r.or..rg prn
selain beliau. Alangkah berbeda suasana pada harik.menangan
jika dibandingkan dengan hari yang difirmankan Allah \H:

Lfri_i\lfiq.W'rJfl

mengerj akantty a dengan b aik
danbenar.

itu

:@
'ingat,

t
n(i

3;*i LKiLjy
),

a("Dan (ingatlah), letifa ordng-orang kafir (euraisy) memikirkan tipu
daya terbadapmu (Mubammad) untuk menangkap dan memmjarokor*,
atdu rnembunuhmu, dtdu rnengusirmu." (eS. Al-Anfal: 30)'

,DA

Pada waktu itu, mereka berhasil mengusir beliau M, dariMakkah
bersama Sahabat yangmenemaninya (lriitu Abu Bakai +E ).

Namun kini, Nabi ffi memasuki Makkah dengan dagu yang
menyentuh pegangan pelana kendara annya. perbuatan ini me-
nunjukkan sikap tawadhu' dan kerendahan hati Rasulullah ffi terhadap
Dzat yang telah menganugerahkan pakaian kehormatan hingga
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beliau dipatuhi oleh semua manusia dan menjadi perhatian para raja.
Beliau lantas memasuki Makkah sebagai pemimpin yang dipeneguh
lagi dibela.

Kemudian, Bilal 4F, menaiki Ka'bah, padahal sebelumnya ia
pernah diseret di tengah panasnya padang pasir, di atas bara api cobaan.

Ia menghamparkan sehelai kain yang berhasil disembunyikannya dari
kaum Quraisy sejak hari ia mengucapkan: "Esa, Esa."

Selanjutnya, Bilal mengumandangkan adzan yang kemudian
disambut oleh seluruh kabilah dari segala penjuru. Mereka segera

datang menghampiri suara adzan itu untuk masuk ke dalam agama

Islam secara berbondong-bondong, padahal sebelumnya mereka
hanya datang satu per satu.

2. Mimbar kehormatan

Setelah Rasulullah ffi mendapatkan kemenangan-beliau
layaknya naik ke atas mimbar kehormatan dan beliau tidak pernah
turun darinya, maka para raja pun menengadahkan leher mereka
kepada beliau dengan penuh ketundukan. Di arrtara mereka ada

y ang menyerahkan kunci-kunci kekuasaan ny a, ada y ang memohon
perdamaian kepada beliau, serta ada pula yang setuju membayar jizyah
(dana kompensasi*d) dan siap menuruti perintahnya.

Namun, ada pula yangmenghimpun kekuatan dan memobilisasi
pasukan untuk berperang melawan beliau. Mereka tidak sadar bahwa
beliau berperang bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang

dan memperoleh tawanan semata.

3. Kemenangan sempurna dan Surgayang berhias

KemenanBarLyarLgRasulullah ffi peroleh telah sempurna. Risalah
dan amanah-Nya pun telah beliau sampaikan. Maka datanglah
keputusan dari Allah kepadanya, berupa ketetapan yangterteradalam
firman-Nya:
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*Sungub, Kami telah memberikan h,epadamu hemenangan ydng nyata.
Agar Allab memberikan dmpunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu
ydng lalu dan yang akan datang serta rnenyempurnakan nikmat-Nya
dtasrnu dan mmunjukimu ke jalanyanglurus, dan agarAllab mmolong-
mu dengan pertolongan yang kuat (barrya,€/." (QS. Al-Fat-h: 1-3)

Pernyataan Allah tersebut dikuatkan lagi dengan firman-Nya:

q ) c <rf-i,it1i 3?; @ gt, ;,i 3-;, {t4 l,;$
(@ qAir

*Apabila 
telah datangpmolongan Allah dan hemenangan, dan engkau

rnelihat manusia berbondong-bondong masuk agdrna Attah." (eS. An-
Nashr: 1-2)

Tidak lama kemudian, urusan Rabb (]ibril+W) menemui Nabi
ffi, seraya menawarkan pilihan kepada beliau: meraih kedudukan di
dunia atau bertemu dengan Allah. Maka beliau ffi memilih bertemu
dengan Allah karena kerinduannya kepada-Nya.2

Oleh sebab itu, Surga pun berhias untuk menyambut datangnya
roh Rasulullah yang mulia; yang sama sekali tidak sama dengan
berhiasnya seluruh sudut kota, ketika masyarak atnya henJak
menyambut kedatangan seorang r$a.

Apabila 'Arsy Ar-Rahmaan bergoncang3 karena gembira dan
senang atas kedatangan sebagian pengikut beliau ffi,Lafu bagaimana
pula dengan kedatangan roh makhluk sekaligus pemimpin mereka
yangpaling mulia ini?

Pyyqk.hadits_yang,menunjukkan makna.ini; diantaranya, hadits yang diriwayatkan oleh an-
Nasa-i dalam Kitab "at-Tafsiir" (no. 730), ath-Thabrani dalam Kitab %t-T'afsiir" (*XX/22s\.sena
ath-Thabrani dalam kitab al-Kabiir (no.'I l90a) dari Ibnu 'Abbas, dengan sanad i"san.
.Sgbqajrla3a.yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3803) aan Uustiir (no. z+oo-2iOl) dariJabir
bin'Abdullah "g; .

516 Bab 11 - Riwayat Hidup Orang-orang Shalih



\flahai Anda yangmengaku berada di pihak selain pihak (Allah

dan Rasul-Ny") ini!\fahai Anda yangberdiri di hadapan pintu selain

pintu (Atlah dan Rasul-Nyr) ini! Sungguh, pada hari Mahsyar kelak

Anda akan membeberkan rahasia apa pun yang selama ini Anda
pendam. Karena, pada hari itu semua rahasia akan ditampakkan,
sebagaimana firman Allah:

{@ fiii,$;;*
*Pada hari ditampakkan segala rahasia." (QS. Ath-Thaariq: 9)

.ooltr.
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Keutamaan Abu Bakar Ash-shiddiq

l. Keutamaan Abu Bakar gf ketika hiirah

setelah membai' at para sahab at y anghadir dalam Bai' at u I A qabah,a
Rasulullah ffi memerintahkan para Sahabat beliau agar seger a-h,)rai
ke Madinah.

Di pihak lain,.kaum kafir euraisy mengetahui bahwasanya
para pengikut Muhammad bertambah banyak dan mereka pasti
akan melindungi beliau. Karena itulah, kaum Kafir euraisy pun
berunding untuk mencari cara menghentikan dakwah beliau. s.b"gir.,
mereka berpendap at agar beliau dipenjarakan, tapi sebagian lainlya
mengusulkan agar beliau dusir. Akhirnya *.rik, r.prk., .rrrrrrk
membunuh Rasulullah ffi.

_Setelah keputusan kaum musyrikin itu ditetapkan, datanglah
Malaikat dari langit kepada Nabi .rrrt.rk menyampaikan berita tersebut
dan memerintahkan beliau agar segera bangun iari t.mpat tidurnya
dan meninggalkan Makkah. Pada malam itu, .Ali 

-.rrggrrrtikr,
posisi Rasulullah di tempat tidurnya,s sedangkan Abu iikr, ,rh-
Shiddiq €E menemani perjalanan beliau ffi.

{ Lihat-pembahasan tentang "Bai'atul 'Aqabah" di dalam Siirab lbni Hisyam (l/al) dan al-Bidaayab
wan Nihaayab W60).5 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad (no. 3251,3062,3063) melalui ialur-ialur riwavat
Ibnu'Abbas. Lihat pula Mano.vryatul Imaam li.rap-ro6ii, w7iiilkr.y. rq'"-Li;;l;;."yj;
menelitinya. Tidak lupa, rujulilah l<nab Fiqbus Siirol p-rti. t-:y yi"g;if^Lai-irt t .ii ot.t si"tki
al-Albani.
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Setelah keduanya keluar dari perkamPungan Makkah, Abu
Bakar ash-Shiddiq cemas kalau-kalau ada orang kafir yang tiba-tiba
menghadang mereka, maka ia pun berjalan di depan Nabi ffi. Namun,
Abu Bakar juga cemas kalau-kalau ada yarLg mengikuti mereka,
sehingga ia pun terkadang berjalan di belakang beliau. Adakalanya

pula ia mengawal Rasulullah dengan berjalan di sebelah kanan mauPun

sebelah kiri beliau. Demikianlah yang dilakukan hingga keduanya

sampai di sebuah gua.

Abu Bakar ash-Shiddiq eg lebih dahulu masuk gua itu agar bisa

menjadi pelindung Nabi ffiapabrladi dalamnyaterdapat sesuatu yang
berbahaya. Tidak lama kemudian, Allah \H menumbuhkan sebatang

pohon y^rlgbelum pernah ada sebelumnya.6 Pohon itu melindungi
yangsedang dicari (Rasulullah #) dan menyesatkan yangmencarinya
(kaum kafir Quraisy).

Seekor laba-laba juga ikut bersarang di mulut gua tersebut,T

menjalin 'laring-jaringnya di sekelilingnya, hingga menutuPi mulut
gua secara keseluruhan. Alhasil, gua itu pun semakin tertutup dan

menyulitkan orang-orang yang memburu beliau. Allahffi mengutus

dua ekor merpati yangjuga membuat sarang di sana, sehingga mata

musuh-musuh yang mencari beliau semakin terhalang karenanya.

Sungguh, mukjizat yang dihadirkan pada rentetan peristiwa
ini lebih luar biasa daripada dukungan pasukan (Malaikat) ketika
menghadapi serangan ribuan musuh.

Tatkala orang-orang Quraisy yang mencari Nabi ffi sampai

dan berdiri di atas gua tadi, yaitu tepat di atas kepala mereka, Pem-
bicaraan para musuh pun sayup-sayup terdengar oleh keduanya.

Hadits mengenai hal ini tidak shahih. Ibnu Sa'ad menyebutkan riwayatnya dalam.ath-Thabaqaat

I/229), al-i^zzar dalam Musnad-nya ffx/229), dan ath-Thabrani dalam al-Kabiir 6x/443),
iena perawi yang lainnya. Ibnu Katsir juga mencantumkan hadits ini dalam kitabnya, al'Bidaayh
.ooi't;hooyih ([1/181);lalu berkomentar: "Derajatnyaghariib jiddandari jallx ini." Sayl heri{k
menambahkani "Yang demikian itu karena di dalam sanadnya terdapat Abu Mush'ab al-Makki,
perawi yang berstarui tnajhuul. Selain itu, terdapat 'Uwain bin 'Amr,_ yang terkenal sebagai

ieorang'muikarul badiits (perawi yang banyak meriwayatkan hadits munkar).
Lihat takhrij hadits yang dikemukakan sebelumnya.
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Ash-Shiddiq gg yangkala itu sedang dirundung kecemasan, berbisik:
"'Wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang di antaramereka melihat
ke arah bawah kedua kakinya, niscaya ia akan melihat kita." Maka
Rasulullah menjawab: "Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu
tentang dua orang yangAllah menjadi yangketiganya?"8

Ketika melihat Abu Bakar €E masih begitu cemas-bukan karena
mencemaskan diri sendiri-N abi ffi pun men guatkan hati S ahab atny a
ini dengan ucapan yangmembahagiakan:

(@ta1 rt5L6:i\y
"tangan engkau bersedih, sesunggubnya Allab bersama kita." (QS. At-
Taubah:40)

Sejak saat itu, kebersamaan Abu Bakar dengan Rasulullah dalam
peristiwa itu membuat namanya selalu disandingkan dengan Rasulullah,
baik disandingkan dalam bentuk ungkapan maupun dalam ani yang
sesungguhnya.e Sebab, biasa diungkapkan: "Rasulullah dan Sahabat
beliau." (Maksudnya, diketahui secara pasti bahwa yangdimaksud
dengan Sahabat beliau dalam ungkapan ini adalah Abu Bakar). Bahkan,
ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar disebut: "Khalifah Rasulullah."
Setelah Abu Bakar wafat, penisbatan "khalifah" seperti itu tidak lagi
digunakan, dan diganti dengan istilah: "Amirul Mu'minin".

Kedua kekasih Allah itu tinggal di dalam gua tersebut selama tiga
hari tiga malam, lalu mereka pun keluar dari sana. Ketika Rasulullah
meninggalkan kota Makkah, suraran takdir seolah mengatakan:
"Sungguh, engkau akan memasuki Makkah dengan carayangbelum
pernah dilakukan oleh seorang pun sebelummu, bahkan tidak akan
dilakukan oleh seorang pun sesudah engkau."

Setelah kedua orang pilihan itu sampai di wilayah al-Baida',
tertyata salah seorang kaum musyrikin yang bernama Suraqah
bin Malik berhasil mengejar mereka. Ketika Suraqah hampir

8 HR._Al-Bukhari (no. 6353,30922,4663) dan Muslim (no. 2381) dari Abu Bakar.
' Pembicaraan semacam ini juga terdapat dr dalam ar-Radhul Unuf @ /217) karya as-Suhaili.
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menjangkau mereka, Nabi ffi segera melepaskan anak panah berupa

do'a ke arahnya. Dalam sekejap mata, kaki-kaki kuda milik Suraqah

terperosok ke dalam tanah hingga mencapai Perutnya.l0 Sesudah

yakin bahwa dirinya tidak akan sanggup menangkap Rasulullah dan

Sahabatnya, Suraqah pun menawarkan hartakepada orang yangtelah
menolak kunci-kunci kekayaan dunia ini ffi.ll Beliau adalah manusia

yarLglebih mengutamakan bekal daripada kekenyangan Perut. Beliau
juga pernah bersabda: "Aku bermalam di sisi Rabbku; Dialah yar,g
memberiku makan dan minum.'r2

Oleh karena itu, peninggalan sejarah yarLgtermaktub dalam ayat:

{ #i 3}> *salab 
seord.ng dari dua ord.ng" (QS. At-Taubah: 40) tetap

tersimpan khusus untuk Abu Bakar ash-Shiddiql3 seorang, tidak
untuk semua Sahabat Nabi.

2. Keutamaan Abu Bakar dalam dakwah

Abu Bakar g., adalah orang kedua setelah beliau M- di dalam

Islam,1a di dalam pengorbanan dirinya, di dalam sifat zuhud, di dalam

persahabatan, di dalam kepemimpinan (khalifah), di dalam usia,

dan di dalam sebab wafatnya. Keterkaitan hal yangterakhir adalah

Rasulullah wafat dengan adanya bekas racun di dalam tubuh beliau,

sebagaimana wafatnya Abu Bakar karena diracuni.l5

dalam tanah hingga mencaDal
I

10 Sesudah

t2

13

Tahdziib N /315-317) karya Ibnu Hajar.
1a Dalam kitab Tahdziibal Kamaal, al-Mizzi berkata C(Y/ 28a): "Abu Bakar g adalah orang

perramayang masuk Islam." Lihatal-Ishaabab (N /175). Sepeninya Ibnuf Qaffim pun bep.qn$ap_atperramayangmasuklslam." Llhatal-Isbaabab(ly /175). Sepentnyalbnul Qayytmpun berP.endaPal

iemikian; mingingat Abu Bakar adalah orang kedua yang memeluk Islam setelah Rasulullah S.
15 ni ,{.1"- lt.t",-)., Ih-u l,',i fr[/19R\ A).i iqlrt riwzwat az.-7:thri. dinvatakan bahwa Abr

demikian; mengingat Abu.Bakar adalah orang kedua yang memeluk lslam setelah l(asulullah g.
Di dalam Thaiaqaat lbnu k'ad (IIV198), dari jalur riwayat az-Znhri, dinyatakan bahwa Abu

I --- a ---L\ ---_-Bakar dan al-Harits bin Kaldah pernah menyantap khazirah (salah satu jenis makanan Arab) yang

dihadiahkan seseorans kepada Abu Bakar d; . Al-Harits, yang kala itu dikend sebagai seorangdihadiahkan seseorang kepada Abu Bakar g; . Al-Harits, yang kala itu dikend sebagai s9o_ran_g

HR. Al-Bukhari (no. 3908) dan Muslim (no. 2009) dari al-Barra'.
A|-Hafizh Ibnu Hajar mengacu kepada riwayat ini di dalam khabnya,al-Ishaabah @./42); demikian
pula Ibnu 'Abdil Birr dalair kitabnya, a l-kiii'aab @./581). Ia merupakan salah satu riwayat mursal
iari al-Hasan al-Bashri. Lihat pula 

'Daha-ilun 
Nubnouab W325) karya al-Baihaqi.

HR. Al-Bukhari (no. 1102) dah Muslim (no. 1103) dari Anas,$r.
Lihat biografi singkat Abu Bakar ash-shiddiq g; , pengaruh, d-an pe{{anan hidupnya, di dalam
Taariikh klroti;yoi tU"; Khayyath ftlm. 10G122) , Fadhaa-i.lush shahaabab 0./65-320) karya Ahmad_

bin Hanbal, Hilyaal Auliaa'[/25-38) karya Abu Nu'aim al-Ashbihani, Talqiihu Fuhuuttti.Alil
Aatsar $im.l},i-107) karya IbnulJauzi, Usdul Gbaabab @,/205) karya Ibnul Atsir, dan Tabdziibut

tabib (dokter), lalu beikata kepada Abu Bakar gr : Jangan .eitrh -.k*an ini! Demi Allah, di
dalam makanan ini ada racun yang akan mempengaruhi tubuh kita selama satu tahun." Ternyata
benar, kedua orang tersebut terui--enerus mengalami sakit hingga wafat di akhir tahun itu,
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Melalui dakwah Abu Bakar, sebagian dari sepuluh Sahabat Nabi
(ymg dijamin masuk Surga) memutuskan untuk memeluk Islam.
Mereka adalah'Lltsman, Thalhah, az-Zubair,'Abdurrahman bin
'Auf, dan Sa'ad bin Abi \7aqqash.

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq masuk Islam, beliau mempunyai
simpanan uang sebesar 40.000 dirham. Tanpa ragu-ragu, semua uang
itu diinfakkannya untuk hal-hal yang paling dibutuhkan dalam
perkembangan dakwah Islam. Oleh karena itulah infak yangdiberikan
Abu Bakar tersebut begitu memikat hati Rasulullah ffi, sehingga
beliau pun bersabda:

(z1pji" #uiu b:ilY))
"Tidak adahartayang lebih memberikan manfaat bagiku sebesar
manfaat harta y ang diberikan oleh Abu Bakar. " 16

Derapt atau kedudukan Abu Bakar gE lebih baik daripada seorang
Mukmin yanghidup di dalam keluarga Fir'aun. Sebab, orang yangada
di keluarga tersebut menyembunyikan imannya,lT sedangkan Abu
Bakar ash-Shiddiq, eb menyatakan imannya secara terang-terangan.

Abu Bakar *!F' |uga lebih baik daripada seorang Mukmin yang
hidup di dalam keluarga Yasin.18 Pasalnya, jihad yangdilakukan orang

tepatnya pada hari Ahad (Minggu). Saya berkomentar: 'Sanad hadits ini munqatbi'(terputus)."
Dalam kitabnya, al-Bidaayah zoan Nihaayb, Ibnu Katsir ?ii5 mengatakan (VIII18): "Allah telah
menyatukan beliau bersama Rasulullah g di dalam tanah (kubur) sebagaimana Dia menyatukan
mereka semasa hidup. Semoga Allah meridhai Abu Bakar dan membuainya ridha kepada-Nya."

16 HR. Ibnu Majah (no. 94), Ahmad II/zS3),Ibnu Abi Syaibah (XtI/6-7), an-Nasa-i dalam al-Kubra

fiilid IX, Kitab "Fadhaailush Shahaabah"), dan Ibnu Hibban (no. 6858); dari Abu Hurairah "EE ,

dengan sanad shahih.
17 Sebagaimana tertuang dalam surat AI-Mu'min ayatke-29.
18 Kisahnya seperti yang disebutkan oleh para mufassir (ahli tafsir)-yang terkandung dalam

penjelasan surat Yasin ayat ke-20 sampai dengan 29. Lihat Tafsir lbnu Katsir ffU556), Tafsir al-
Baghauti NII/ 15) , T aariikb ath-Thabari IU 2L) , Tafsiir ath-Tltabari SX/ 16l) , dan Nazhmud Durar
(xVYl13) karya al-Biqa'i.
Di dalam Mustadrak al-Hakim UII/615), dengan sanad marfu', dinyatakan,

(( t)6 #\;t^J,;r3 r(;irri) ?\b ,y-t;dlrt;'.1;r jt 8y ,Y,D
"Perumpamaan'Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi adalah sepeni salah seorang dari keluarga Yasin. Ia
menyerukan kaumnya kepada Allah, tetapi mereka lalu membunuhnya."
Hadits ini dha'if. Tahbij-nya dapat dilihat dalam kitab as-Silsilatudh Dba'iifub (no. ftaZ).

-l
1

i

i

I
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yarLg ada di keluarga itu hanyalah sesaat, sedangkan Abu Bakar ash-

Shiddiq berjihad selama bertahun-tahun.

Apabila diumpamakan, Abu Bakar seperti menyaksikan burung
yar,gkelaparan dan terbang mencari biji pemberian orang lain. Lalu
burung itu tiba-tiba berkicau:

{ @ Gtg}';'t h},sii \i&: }
"Barang siapa meminjami Allab dengan pinjaman ydng baik...." (QS.

Al-Baqarah:2a5)

Mendengar kicauan itu, maka Abu Bakar pun melemparkan biji
'harcanya'kepada burung itu di taman keridhaan. Ia rela menyerahkan
biji miliknya kepada burung tersebut, meskipun ia harus tergolek
di atas ranjang kemiskinan. Burung itu lantas mengunyah biji
tersebut dan memasukkannya ke dalam tembolok 'pelipatgandaan
pahala', kemudian terbang ke atas dahan pohon 'kejujuran' dan
menyenandungkan kicauan-kicauan pujian yang ditujukan kepada
Abu Bakar. Selanjutnya., burung itu bertengger di atas mihrab Islam
seraya mengumandangkan:

{ @ Irx-:l'c;i.r+ri @ J''ii#{;y
"Dd.n ahan dijaubkan darinya (Neraka) ordng ydng paling bertakwa,
ydng mengiffikkan hartanya (di jalan Allab) untuk membersihkan
(dirinyQ." (QS. Al-Lail: l7-LB)

3. Keutamaan Abu Bakar gE sebagai Khalifah

Begitu banyak ayat dan hadits yarLg menyatakan keutamaan
Abu Bakar. Kaum Muhajirin dan kaum Anshar pun sepakat untuk
membai'atnya sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah ffi.

\7ahai orang-orang yang membenci Abu Bakar! Kiranya di dalam
hati kalian itu terdapat api yang akan berkobar manakala namanya
disebutkan. Setiap kali keutamaannya disampaikan kepada kalian,
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setiap itu pula apiyangkecil itu bertambah besar dan semakin besar,
hingga membakar kalian. Sepertinya orang-orang kafir dari golongan
Rafidhahle itu tidak menyimak ayat berikut:

{@ )tr,I,l- i.u:7'+;i6c-6}
"sedang dia salab seordng dari dua orang ketika keduanya berada dalam
gud. " (QS. At-Taubah: 40)

'' Ketika diseru Rasulullah agar memeluk Islam, Abu Bak ar eb tidak
sedikitpun ragu ataupun menolaknya.la terus berjalan menuju
cita-cita mulia dan tak pernah tergelincir arau rersandung dalam
perjalanannya. Selama hidupnya, ia selalu bersabar menahan irisan
pisau dan goresan pedan g yang ditorehkan musuh-musuhnya.
Ia banyak memberikan sedekah dan tidak pernah mengurangi
pemberian tersebut hingga akhir hayatnya.

Demi Allah, seolah-olah telah bertambah dalam cetakan setiap
dinar itu satu dinar lagi, apalagi dialah yang menemani beliau ketika
berlindung di dalam gua.

Siapakah yangmenjadi teman Nabi ffi sejak beliau masih muda?
Siapakah diantarapara Sahabat Nabi Myangperrama kali beriman?
Siapakah yangberfatwa di hadapan beliau ffidanpaling cepar dalam
memberikan jawaban pertanyaan? Siapakah yang perrama kali shalat
bersama Rasulullah M? Siapakah yang terakhir kali shalat dengan
mengimami beliau ffi? Siapakah yang makamnya berdampingan
dengan makam Nabi ffi? Maka, ketahuilah oleh kalian hak Abu
Bakar yang bertetangga dengan Nabi di dalam kuburnya.

Ketika kaum Muslimin banyak yarLgmurtad, Abu Bakar bangkit
dengan pemahaman dan kesadaran yang tinggi. Ia menjelaskan
suatu pemahamart yang bersumber dari nash al-Qur-an,,o yang
menunjukkan akan kecermatan dan ketajaman akalnya. Orang yang

Vonis kafir yang ditela*an penulis di sini ditujukan kepada golongan Rafidhah ekstrim, yaitu
kelompok yang mengkafirkan para Sahabat dr.
Lihat al-Bidaayrt uan Nihaayh |r'I/3l2).

19

20
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mencintainya pasti akan senang dan kagum akan keutamaannya ini.
Namun sebaliknya, orang-o ran1 y 

^ng 
membencinya akan semakin

berang. Sungguh kasihan orang Rafidhah y^ngingin melarikan diri
dari majelis yang di dalamnya disebut-sebut namaAbu Bakar.gb . Ke

manakah kiranya ia akan berlari?

Sering kali Abu Bakar.gE melindungi Rasulullah ffi dengan

harta dan jiwanya dalam memperjuangkan Islam. Ia adalah orang

yang paling dekat dengan Nabi ffi sepanjang hiduPtya.Ia juga

yangmenjadi pendamping beliau setelah keduanya dimakamkan.
Keutamaanny^begitu jelas dan tidak lagi dapat disamarkan. Sungguh

aneh orangyarLgmengingkari pancaran sinar matahari pada tengah

hari?

Rasulullah ffi dan Abu Bakar
sebuah gua yang tak berpenghuni.

ash-Shiddiq pernah memasuki
Lalu ash-Shiddiq mulai merasa

khawatir terhadap banyak hal. Oleh sebab itu, Rasulullah ffiberkata
kepadanya: "Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yan1 Allah
menjadi ketiganya?' Mendengar itu, ketenangan segera meresaP

ke dalam jiwa Abu Bakar. Kekhawatirannya serta merta hilang.
Kegundahan hatinya menjadi sirna. Dan ia Pun merasa tenteram
berada di dalam gua tersebut. Beberapa waktu kemudian, Penyeru

kemenangan mengumandangkan pujian kepadanya di puncak menara.

Sungguh, dialah yerLg menemani beliau ketika keduanya sedang

berada di gua.

Demi Al1ah, mencintai Abu Bakar merupakan salah satu pokok
ajaran Islam, dan membencinya menunjukkan keburukan batin
seseorang. Itu karena beliau adalah sebaik-baik Sahabat dan kerabat

Nabi ffi. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu sangat kuat.
Seandainya kekhalifahan yang disandangnya tidak sah, niscaya ia

tidak akan dikatakan kepada Ibnul Hanafiyyah,2l "sebentar, tahan,

karena sesungguhnya darah kaum Rafidhah telah mendidih."

2r Al-Hanafiyyah adalah Ummu Muhammad bin'AIi bin Abu Thalib. Nama aslinyaKhaulah binti
Ja'far. Ia 

"d.t"t 
ratrt seorang taq/anan Perang Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar ash-

-SUaaiq g.LihatSiarA'himinNubaha' (IVl110) datal-BidaayabaunNihaayrt (IX/38).
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Demi Allah, kami mencintai Abu Bakar bukan berdasarkan
hawa nafsu kami. Kami juga tidak merendahkan tokoh Sahabat yang
lainnya. Kami hanya bersandar pada ucapan 'Ali. Dan apa yang
dikatakan Ali kepada Abu Bakar berikut ini, sudah cukup sebagai
pegangan kami:

(( rriqji) su;lXf ,uS, )Xt J.'., a)gr))
"Rasulullah telah meridhai engkau (menjadi pemimpin) dalam urusan
agama kami. Mengapa kami tidak ridha engkau (menjadi pemimpin)
dalam urusan dunia kami?"

Demi Allah, aku sudah memberi tanggapan yangsetimpal terhadap
kaum Rafidhah.

Demi Allah, bagi kami, keutaman-keutaman ash-Shiddiq gb adalah
sebuah keniscayaan. Oleh karena itulah kami menyanjungnya, dan
menetapkan keutaman baginya. Siapa salayangmerasa dirinya berasal
dari golongan Rafidhah, maka janganlah lagi ia datang kepada kami,
dan hendaknya ia mengatakan: 'Aku punya banyak alasan (untuk
tidak mengakui keutamaan Abu Bakar)."

.oofto.
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Kisah Salman Al-Farisi gr,
Yang Masuk lslam

1. Perjalanan menuju keislaman

Puncak keselamatan sejatinya telah dipersiapkan bagi hamba yang
dikehendaki agar selamat (Salman), meskipun telapak kaki orang
yangterusir itu telah terikat dengan belenggu. Ketika badai takdir
menyapu seantero gurun pasir, peristiwa itu mengubah semua yang
ada dan melahirkan kebaikan.

Setelah badai mereda, barulah diketahui bahwa ternyata Abu
Thalib-paman Rasulullah ffi-tenggelam dalam gelombang ke-
binasaan, sedangkan Salman q5berada di pantai keselamatan.

Ketika al-\7alid bin al-Mughirah mendatangi kaumnya di lembah

kesesatan, Shuhaib datang bersama kafilah Romawi, Raja Najasyi
di negeri Habasyah mengucapkan: "Aku penuhi panggilan-Mu, ya
Allah," dan Bilal eF pun berseru: "shalat itu lebih baik daripada
tidur." AbuJahal (y^ngjuga merupakan paman Nabi) justru terbujur
kaku di atas pelanggaran syari'at-Nya.

Tatkala Salman 4r ditakdirkan masuk Islam, jalan petunjuk-
Nya segera memisahkan dirinya dari jalan yang ditempuh oleh
leluhurnya, yang menganut 

^gama 
Majusi. Ia pun berdialog dengan

ayahnyamengenai agamamusyrik tersebut. Ketika Sahabat ini mampu
mematahkan argumentasi ayahnya, maka tak ada jawaban lain yang

mampu diberikan ayahnyamelainkan dengan membelenggunya.
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;Demikianlah jawaban yang selalu digunakan para pelaku
kebathilan sejak mereka memutarbalikkan kebenaran pertama kali.

Jawaban ini pula y^ng diberikan Fir'aun kepada Nabi Musa2@,
seb agaima na dalam ay atz

{ @ 6.-},3i {, {#{ * 6yLiii.4-i }
"Dia (Fir'aun) berkata: 'Sungguh, jika engkan menyernbah Rabb selain

aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara.'" (QS. Asy-Syu'ara':
2e)

Kaum Jahmiyyah pun menggunakannya kepada Imam Ahmad
sebelum mereka mencambuk imam Ahlus Sunnah tersebut. Seperti
itu pula yarlg diterapkan para pelaku bid'ah kepada Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah, yakni ketika mereka memasukkannya ke penjara.
Meskipun demikian, sesungguhnya kami akan terus berjalan mengikuti
jejak beliau-beliau ini.

Dalam hal ini, Salman €5 seakan-akan disinggahi oleh tamu,
sebagaimana firman-Nya: *Dan sunggub, Kami benar-benar akan
menguji kamu." (QS. Muhammad: 31). Lalu atas penghormatannya
terhadap tamu tersebut, akhirnya Sahabat ini memperoleh derajat
berupa penetapan Nabi ffi: "salman adalah salah satu anggota keluarga
kami (Ahlul Bait)."22

Jauh sebelumnya, yaitu ketika mendengar kabar tentang satu
kafilah dagang yanghendak melakukan perjalanan (ke daerah Hijaz),
Salman pun berupaya untuk mencuri dirinya-salah satu bentuk
pencurian tanpa hukuman potong tangan-dari genggaman ayahnya;
ikut bersama kafilah itu. Ia pun berhasil pergi, melepaskan diri dari
orang tuanya, dengan kendaraan tekad, sambil terus berharap dapat

22 Hadits dari'Ali,gini mauquf. Al-Fasawi meriwayatkannya dalam al-Marifah wat Taaiihb
(IIl540), juga ath-Thabrani dalam al-MuJamul Kabiir (no.6041). Adapun hadits mengenai hal
itu yang diriwayatkan secara marfu', derajatnya tidak shahih; yakni yang diriwayatkan oleh al-
Hakim (Itrl598) dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir (ro.6040), dari 'Amr bin 'Auf "4; .

Adz-Dzahabi menyatakan hadits tersebut dha'if dalam Talkhiisul Musudrak (no.796-Muhhasbar
Ibnil Mulaqqin) dan al-Haitsami dalam al-Majma' (VIl130).

I
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meraih kebahagiaan yang dicarinya. Dengan gigih ia menyelami
samudera pencarian, untuk bertemu dengan mutiara kehidupan (Nabi
Muhammad). Ia mewakafkan dirinya untuk melayani siapa pun yang
dapat memberinya petunjuk kebenaran, dengan segala kerendahan
statusnya.

Hingga pada suatu ketika, yakni tatkala para pendeta men-
dapatkan firasat akan kemusnahan negeri mereka, maka mereka
pun memberitahukannya tentang tanda-tanda kenabian Nabi kita,
MuhammadM. Mereka lantas berpesan: "'Waktunya telah tiba, maka
waspadalah; jangan sampai kamu tersesat!" Setelah itu, berangkatlah
S alman bersama rombonga n y angtidak meny ay anginy a; p ersis sepeft i
apayangdifirmankan Allah tentang Nabi Yusuf :

{ @ O.*9i'u, *4\}\43 t|:fr 'e514 {3,;#3 y
"Dan mereka menjualnya (Y"*l) dengan harga rendah, yaitu beberapa

dirbam saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya." (QS. Yusuf: 20)

Setibanya di Madinah, Salman pun dibeli oleh seorang Yahudi.
Ketika ia melihat kawasan al-Harrah yang begitu panas, menyalalah
api kerinduannya ftepada Nabi ffi_); sementara, pemilik rumah itu
sendiri tidak mengetahui kerinduan tamunya. Pada saat ia dalam
penantiannya, datanglah pemberi kabar gembira23 tentang kedatangan
"al-Basyir", Muhammad ffi. Saat itu, Salman sedang berada di puncak
pohon kurma.

Rasa takut yang bergejolak dalam dada ketika itu hampir membuat
Salman mengurungkan niatnya (untuk menemui Rasulullah M),
namun tekad yangkuat kembali meneguhkan hatinya; seperti halnya
yarlgterjadi pada peristiwa dalam firman Allah:

{ @ W e 6E'i 6 *5 +r# o1r1 oYy,

23 Yaitu, seseorang yang datang membawa kabar gembira kepada para Sahabat & atas kedatangan
Rasulullah;{S.
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"Sungguh, hampir saja dia menyatakdnnyd. (rahasia tentdng Musa),

seandainya tidak, Kami teguhkan batinya." (QS. Al-Qashash: 10)

Maka, Salman segera turun dari pohon. yang dipanjatnya untuk
menemui rombongan pembawa berita gembira tersebut. Ketika itu,
keadaannya sepefti perkataan seorang penyair:

*Wabai dua kekasihku dari Najed,

berhentilah bersamaku di atas bukit

Seolah mendengar seruan itu, tuannya pun berteriak: "Ada apa

denganmu? Cepat kembali kepekerjaanmu!" Namun Salman menjawab-

nya: "Bagaimana aku bisa beranjak dari sini, sedangkan di rumah
Anda ini masih begitu banyak pekerjaan yarTg harus kuselesaikan?"

Tingkah laku Salman saat itu seakan-akan juga bersenandung, andai

saja orang yangtuli dapat mendengar:

"W'abai dua kekasihku,

demi Allah, aku bukanlab salah satu dari kalian berdua

apabila tanda dari keluarga Laila telab tampak, bagiku."

Akhirnya, tidak lama kemudian, Salman bertemu dengan

sunggub angin sepoi-sepoi telab berbembus dari negeri itu."

Rasulullah M. Lalu dibandingkanlah naskah para pendeta dengan

kitab aslinya,2a dan ternyata keduanya benar-benar cocok.

Dalam hal ini, seolah-olah Allah berfirman: "'Wahai Muhammad,
engkau menghendaki Abu Thalib (menjadi Muslim), sedangkan Kami

Maksud "naskah" di sini adalah penuturan para pendeta tentang sifat-sifat Nabi Muhammad,
sedangkan yang dimaksud dengankkitab aslinya" adalah sifat-sifat beliau {iE yang dilihat langsung
oleh Salman. Sifat-sifar yang dilihat oleh mata kepalanya itu cocok sekali dengan apa yang
dikatakan para pendeta tersebut.
Maksudnya, Nabi 1g berusaha keras mengislamkan Abu Thalib, tetapi pamannya ini tetap engBan

memeluklslam. Sementara itu, Salman dihampiri oleh hidayah Yang Maha Pemurah. Hidayah itu
menganrarkan dirinya dari negara Persia ke negeri Arab hingga men.iadikannya seorang Muslim
sejati.

menghendaki Salman."2s
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2. Potret kepribadian Salman

Apabila ditanya tentang namanya, Abu Thalib menjawab: "'Abdu
Manaf (hamba Manaf)." Apabila ditanya tentang nasabnya, ia pun
membanggakan diri dengan kebesaran leluhtrrLya. Dan apabila
disinggung tentang hananya, maka ia akan menghitung-hitung jumlah
untanya.

Begitu berbeda dengan Salman *!*, ; yang apabila ditanya tentang
namanya, ia akan menjawab: "'Abdullah (hamba Allah)." Apabila
ditanya tentang nasabnya, ia akan menjawab: "Ibnul Islam (anak
Islam)." Dan apabila ditanya tentang hananya, ia akan menjawab:
"Kefakiran." Apabila ditanya tentang tokonya, niscaya Salman
menj awab : "Masj id. " Apabila ditanya tentang pencahari anny a, ia pasti
menjawab: "Kesabaran." Dan apabila ditanya tentang pakaiannya,
ia tentu akan menjawab: "Takwa dan tawadhu'." Apabila ditanya
tentang bantalnya, Salman menjawab: "Aku tidak tidur malam."

Apabila ditanya tentang kebanggaarTnya, ia akan menjawab
dengan hadits: "salman adalah salah satu anggota keluarga kami
(Ahlul Bait).'26 Apabila ditanya tentang niatnya, ia pun menjawab
dengan ayat: "mengharap keridbaan-Nya." (QS. Al-Kahfi: 28)

Apabila ditanya tentang perjalanannya, dengan lantang ia
menjawab: "Menuju Surga." Dan apabila ditanya tentang penunjuk
jalannya, dengan tegas ia menjawab: "Imam segala makhluk dan sang
pemberi petunjuk umat ini (yakni Nabi W)."

Jawaban dari tamsil terakhir yang ditegaskan oleh Salman tlb di
atas laksana gubahan sya'ir berikut:

bila kami pergi di malam hari, engkaulab imam kami
cukuplah sebagai penuntun kami kebaruman narnarnlt

bila kami tersesd.t di jalan dan ti.dak mendapat petunjuk,
maka cukuplah cabaya uajahmu sebagai penunjuk jalan kami.27

'z6 Takbrijhadits ini telah dijelaskan.
27 Riwayat tentang kisah Salman dan keislamannya terdapat dalam Musnad Abrnad N / 441-444) dan

Usdul Gbaabah karya Ibnul Atsir P./417419), juga dalam Siirah lbni Hisyaarn Q,/214-221), sena
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Sebuah Pelajaran Dari
'Umar Bin 'Abdul 'Aziz <!F,

l. Pentingnya kesadaran diri

Di dalam kitab ath-Thabaq*ft terdapat satu riwayat dari 'LJmar

bin'Abdrtl'Aziz€5; bahwasanya setiap kali berkhutbah di atas

mimbar, lalu tiba-tiba tebersit kekhawatiran akan munculnya sifat
ujub dalam dirinya, maka ia pun segera menghentikan khutbahnya.
Demikian pula ketika sedang menulis surat; apabila khawatir tersembul
dalam hatinya rasa ujub tersebut, maka ia segera merobek surat itu
kemudian berdo'a:

((.,ir; f bq 't*i 
O;r &ix ))

mengakui anugerah dan taufik
menyadari bahwa ucapan dan

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku."

Seseoran g hendaknya memulai ucap an atau perbu atanny a den gan

tujuan mencari ridha Allah, seraya

Allah atas dirinya.Dia pun perlu

dalam Taariikb Baghdaad 0,/164-169) dan Siyar A'kamin Nubalaa' Q./57).
Imam as-Sakhawi menyusun sebuah risalah tersendiri mengenai kisah ini. fusalah tersebut di-
uhqiq oleh Ahmad Syuqairat, lantas ia sendiri yang menerbitkannya. Lihat pula risalah kami
yang berjudul al-Ashaahb, edisi khusus, volume 13 dan 14, halaman 87-94.Di dalamnya terdapat
makalah yang ditulis pentahqiq kitab tersebut seputar kisah Salman.

28 Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqaat N/332) meriwayatkan melalui jalur adh-Dhahhak, dia berkata:
"Aku pernah melihat'Umar bin'Abdul'Aziz menghentikan pembic raannya sewaktu di atas

mimbar, kemudian mengulanginya lagi, lalu beliau mengucapkan: nt ;;ar.iitt ;;.i::i (Aku
memohon ,rmpun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah).'"

532 Bab 11 - Riwayat Hidup Orang-orang Shalih



perbuatannya itu karena taufik dari Allah W dan bukan karena
kemampuan dirinya sendiri, bukan pula karena pengetahuan, pikiran,
dan usaha. Karena Allahlah yangmenciptakan lisan, hati, mata dan
telinganya, sehingga Dia pula yangmenganugerahkan perkataan dan
perbuatan tersebut kepada dirinya.

Apabila pemahaman dan kesadaran itu senantiasa hadir dalam
hatinya, niscaya tidak akan muncul perasaan ujub dalam dirinya.
Ujub biasanya berpangkal pada sifat atau kebiasaan memandang
diri sendiri secara berlebihan dan tidak melihat anugerah, taufik dan
pertolongan Rabbnya. Namun jika pemahaman dan kesadaran itu
telah hilang dari dalam hatinya, maka nafsunya akan bergejolak dan
bangkit untuk mengklaim (bahwa perkataan dan perbuatan itu karena
dirinya dan bukan karena Allah), sehingga muncullah sifat ujub
tersebut. Akibatnya, perkataan dan perbuatan y^ng dilakukannya
menjadi tidak bernilai di sisi-Nya.

Karena tidak adanya kesadaran itulah, terkadang ia tidak dapat
menyelesaikan perkataan dan perbuatannya, bahkan perkataan dan
perbuatannya terhenti begitu saja. Keterhentian itu bisa menjadi
sebuah rahmat bagi dirinya, agar ia senantiasa menyadari akan
anugerah dan taufik Allah yang diberikan pada dirinya. Terkadang
pula ia dapat menyelesaikan perkataan dan perbuatanr,ya itu, tapi
perkataan dan perbuatalnya itu tidak membuahkan hasil apa pun.
Kalaupun membuahkan hasil, hasilnya rendah dan tidak mewujudkan
tujuan utama. Terkadang juga bahaya yarLg ditimbulkan perkataan
dan perbuatannya itu lebih besar daripada manfaat yang dicapainya.
Bahkan, perkataan dan perbuatannya itu bisa menimbulkan begitu
banyak kerusakan. Semua itu disebabkan ia tidak menyadari taufik
dan anugerah Allah, tapi justru iahanya memandang diri sendiri dan
berangggapan bahwa perkataan dan perbuatannya itu terjadi karena
dirinya sendiri, dan bukan karena Allah.

2. Pengaruh kesadaran diri

Dari sinilah (ada atau tidak adanya kesadaran terhadap anugerah
dan rahmat Allah), Allah akan memperbaiki ucapan dan perbuatan
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hamba-Nya serta memperbanyak hasilnya, atau justru merusak
ucapan dan perbuatan hamba-Nya serta mencegah hasilnya. Dengan
demikian, tidak ada sesuatu yang paling merusak amal perbuatan
seorang hamba, selain daripada sifat ujub dan hanya memandang diri
sendiri.

Apabila Allah W hendak menjadikan hamba-Ny, baik, niscaya
Allah membuatnya merLyadari anugerah, taufik, dan pertolongan-
Nya pada setiap ucapan dan perbuatanrLya, sehingga ia tidak lagi
merasa ujub atau kagum terhadap diri sendiri. Selain itu, Allah juga
membuatn y a meny 

^dari 
kekurangan dirinya dan bahw a diriny a sudah

bersikap tidak ridha terhadap Rabbnya. Sehingga, dengan menyadari
kekhilafannya ini, ia akan bertaubat kepada Allah, memohon ampunan
kepada-Nya, dan malu untuk meminta pahala dari-Nya.

Namun, jika Allah membuatnya tidak menyadari anugerah dan
taufik-Ny a, jugatidak menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya,
maka iahanyaakan memandang dirinya dalam perbuatannya, dan tidak
akan mempertimbangkan peran Allah. Bahkan, ia akan memandang
dirinya sempurna dan memuaskan. Akibatnya, perbuatan yang
dilakukannya itu tidak akan diterima, tidak diridhai, dan tidak akan
disenangi oleh Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa orang yang
aril adalah orang yang melakukan pekerjaannya karena Allah.
Memandang perbuatannya itu sebagai anugerah, karunia, dan taufik-
Ny..Memohon maaf. atas keterbatasannya. Dan, merasa malu kepada
Allah karena tidak dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan
benar. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang melakukan
perbuatan karena kesenangan dan menuruti hawa nafsunya. Ia
memandang perbuatannyaitu karena dirinya dan bukan karena Allah,
membanggakan pekerjaannya pada orang lain dengan melupakan
Rabbnya, dan merasa puas dengan pencapaian amalnya.

Sungguh, apa yang dilakukan oleh kedua macam orang ini telah
memberikan kepada kita warna atau gambaran yang berbeda antara
satu dengan yang lainnya.
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Olehkarcnaitu
bnalilah D{a dongan'*benar-hnarnga. &ngan mengenal*}lga

Anda tidak akan meluapkan keluhan kepada sesama manusia

Karcna ifu sama saja furda mengeluhkan Altah Vang l'4aha Pengasih

kepada makhluk gangjustru eangat membutuhkan kasih-lfoa
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Memenuhi Janji Allah ig

l. Agar dapat memenuhi fanii kepada Allah

Ketika seorang hamba menginjak usia balig, maka disuguhkanlah
kepadanya sebuah p erjanjian' y 

^ng 
dulu pernah diikrarkan Pencipta

dan Pemiliknya kepadanya. Apabila si hamba langsung menerima
dan memegang perjanjian itu dengan teguh, serta bertekad untuk
menjalankannya, berarti ia telah layak menyandang gelar 'orang-
orang y ang memenuh i janliny a' .

Apabila ia telah meneguhkan jiwanya untuk menerima perjaniian
tersebut, dan membesarkan hatinya sehingga ia berkata, "Aku telah
siap untuk melaksanakan perjanjian dengan Rabbku. Siapakah selainku
yang lebih pantas menerima, memahami, dan melaksanakannya?"
Maka langkah pertama yang harus dilakukannya adalah berusaha
memahami dan merenungkan perjanjian tersebut, serta mengenal
wasiat-wasiat Rabbnya. Selanjutnya, ia menguatkan tekadnya untuk
memenuhi, melaksanakan dan mengimplementasikan perjanjian
tersebut, sesuai dengan ketentuan yangterkandung di dalamnya.

Dengan melakukan upaya tersebut, maka hati nyadapatmemahami
hakikat perjanjian itu beserta segala ketentuan yang terkandung di
dalamnya. Dan, pemahaman tersebut akan memunculkan semangat

dan gairah baru, yang berbeda dengan semangat dan gairah semasa

1 Maksud "perjanjian" di sini adalah perjanjian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syari'at.
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kecil (atau sebelum balig), yakni sebelum menerima perjanjian
tersebut. Lalu, dengan adanya semangat dan gairah yang baru ini, ia
bisa lepas dari keluguan masa kanak-kanak dan kepatuhan terhadap
tradisi dan kebiasaan masyarakat, bersabar dalam meraih cita-cita
yang mulia, dan bisa menyingkapkan tabir kegelapan menuju
cahaya keyakinan. Hingga, dengan kesabaran dan kesungguhannya,
akhirnya ia memperoleh karunia yang merupakan pemberian Allah
kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa tahapan pertama
yang harus dilalui seseorang untuk meraih kebahagiaan adalah
memiliki telinga yangmau mendeflgar, dan hati yangmau memahami
ap^ yang didengar telinga. Apabila ia sudah bisa mendengar dan
memahami, mampu mengetahui jalan yang benar, mampu melihat
rambu-rambu yang ada di jalantersebut, bahkan melihat orang-orang
y^rg menyimpang ke kanan dan kiri jalan, maka ia harus konsisten
berada di jalan yangbenar tersebut dan tidak boleh ikut menyimpang
bersama orang-orang yang menyimpang.

2. Mengapa hamba tidak memenuhi perianiian dengan Allah?

IJmumnya, penyimpangan para hamba disebabkan oleh ke-
engganan mereka untuk menerima perjanjian itu, atau disebabkan
mereka menerimanya dengan terpaksa dan tidak memegangnya
dengan tekad dan semangat yarLg kuat. Mereka juga tidak mau
memotivasi diri mereka agar belajar memahami dan merenungi
perjanjianitu, serta tidak mengamalkan dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya. Justru ketika perjanjian tersebut disuguhkan kepada
mereka, mereka masih memiliki sifat kekanak-kanakan dan terpaku
pada tradisi dan kebiasaan leluhur mereka. Oleh karena itulah, mereka
menerima perlanjian itu sebagai orang yarg merasa cukup dengan
apa yang didapatkannya dari para leluhurnya. Padahal, adat para
leluhurnya belumlah cukup memadai bagi orangyang menguatkan
semangat dan hatinya untuk memahami dan melaksanakan
perjanjian tersebut. Tak heran bila akhirnya perjanjian itu pun

l
l

)
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seolah-olah datang sendiri kepadanya dan menegaskan: "Renungilah
isinya (perjanjian), kemudian kerjakanlah ketentuan yang ada di
dalamnya."

Apabila sang hamba tidak menerima perjanjian itu dengan cara
tersebut (yaitu dengan teguh dan bertekad untuk menjalankannya),
maka selamanya ia akan tetap mengikuti gaya hidup nenek moyang
dan kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga, sahabat, tetangga,
dan penduduk kampungnya. Jika semangatnya meningkat, maka
hal ini hanya semakin mengekalkannya untuk berpegang teguh pada
kebiasaan para leluhtrtya, tanpa pernah tertarik untuk merenungi
dan memahami hakikat perjanjiannya. Dengan kondisi yang seperti
ini, berarti ia telah ridha untuk menjadikan kebiasaan mengikuti
tradisi leluhur sebagai agamanya.

Jika syaitan ingin meracuni si hamba, dan syaitan sudah mengetahui
sejauh mana semangat dan kesungguhannya dalam memegang tradisi
leluhurnya, maka syaitan akan membenamkan di dalam dirinya
anak panah kefanatikan dan pengkultusan terhadap leluhur dan
para pendahulunya. Syaitan juga akan memperlihatkan kepadanya
bahwa apa yang diyakininya adalah kebenaran, sedangkan yang
berseberangan dengan itu adalah kebathilan. Akibatnya, si hamba
akan melihat petunjuk-Nya sebagai kesesatan dan melihat kesesatan

sebagai petunjuk, yakni karena kefanatikan dan pengkultusan
dalam dirinya yang terbangun bukan atas dasar pengetahuan.
Hingga, keridhaannyahanyalah jika ia tetap bersama keluarga dan
kaumnya. Haknya adalah hak mereka; sebagaimana kewajibannya
merupakan kewajiban mereka. Oleh sebab itulah, Allah tidak
memberinya petunjuk dan memalingkannya dari petunjuk sejauh-
jauhnya. Seandainya ia diberikan petunjuk yang berlawanan dengan
keyakinan kaum dan kerabatnya, niscaya ia akan melihat petunjuk
itu sebagai kesesatan!

Akan tetapi, seandainya semangat, jiwa dan kehormatannya
lebih tinggi daripada yang disebutkan itu, niscaya ia akan menjaga,
memahami dan merenungkan perjanjian tersebut. Lalu, ia mengerti
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benar bahwa Pemilik perjanjian itu (yakni Allah W ) mempunyai
unrsan yangtidak sama dengan selain-Nya. Karena itulah, ia berupaya
untuk mengenal-Ny, melalui perjanjian itu, sampai akhirnya ia
mendapatkan-Nya telah memperkenalkan diri-Nya kepadanya.

3. Buah dari menepati perianiian dengan Allah

Sesungguhnya Allah W pasti akan memperkenalkan diri, sifat,
nama, perbuatan, dan hukum-Nya kepada hamba tersebut. Melalui
perjanjian itu, ia dapat mengenal Dzet Yang Maha berdiri sendiri
dan menopang makhluk-Nyr. Si hamba juga akan mengetahui
bahwasanya Dia ti61 tidak membutuhkan selain-Nya, sedangkan
selain-Ny a amat membutuhkan-Nya.

Dialah Allah, Dzat yang bersemayam di 'Arsy, di atas semua

makhluk-Ny". Dia #1Maha Melihat dan Maha Mendengar,Yang
Maha Meridhai dan Maha Memurkai, Yang Maha Mencintai dan
Maha Membenci, serta Yang mengurus urusan kerajaan-Nya.

Dia W berada di atas 'Arsy-Nya; Yang berbicara, memerintah,
dan melarang hamba-Nya. Dia t*6j pun mengutus para Rasul-Nya
ke seluruh penjuru kerajaan-Nya dengan pembicaraan yang dapat
diperdengarkan kepada siapa pun dari makhluk-Ny. yang Dia
kehendaki. Dialah Allah, Yang menegakkan keadilan, membalas
perbuatan baik dan buruk, Maha Penyantun, Maha Pengampun,
Maha Mensyukuri, Maha Pemurah, lagi Maha Berbuat baik.
Dia M juga disifati dengan segala kesempurnaan, Yang Mahasuci
dari segala cela dan kekurangan, dan tidak ada sesuatu pun yarLg
menyerupai-Nya.

Dia \H sendiri Yang mempersaksikan hikmah-Nya dalam
mengatur kerajaan-Nyr, sekaligus mempersaksikan bagaimana
Dia \H menetapkan segala ketentuan-Ny, berdasarkan kehendak
yarrtgtidak berlawanan dengan keadilan dan hikmah-Nya. Di sisi-Nya,
kesatuan antara aka[, syari'at, dan fitrah tampak begitu nyata; karena

satu sama lain saling membenarkan.

I
I

i

l
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Si hamba juga akan mengetahui-melalui firman Allah-semua
sifat Allah yangdigunakan-Ny, untuk menjelaskan jati diri-Nya di
dalam al-Qur-an t fang meliputi hakikat nama-nama-Nya. Hakikat
nama-nama-Nya itulah yang dibawa, dikatakan, dan ditetapkan
oleh al-Quran, serta dipergunakan untuk memperkenalkan-Nya
kepada para hamba-Nya, sehingga semua akal dan fitrah manusia pun
mengakui eksistensi-Ny..

Manakala hati seorang hamba telah mengenal dan meyakini sifat-

sifat Allah Pemilik perjanjian itu, niscaya cahaya-cahaya-Nya akan

menerangi jiwanya, sehingga semua sifat tersebut seolah-olah dapat

dilihatnya dengan kasat mata. Ketika hal demikian telah dialaminya,
ia akan melihat hubungan dan keterkaitan sifat-sifat tersebut dengan

penciptaan dan perintah-Nya.la pun akan melihat pengaruhnya di
alam nyata (fisi$ maupun di alam arwah (metafisik). Ia juga akan
melihat dampak sifat-sifat tersebut terhadap semua makhluk; yaitu
tentang bagaimana sifat-sifat itu berlaku umum atau berlaku khusus,
jauh atau dekat dengan hamba, dan diberikan atau ditahan dari
mereka.

Hamba tersebut akan menyaksikan letakJetak keadilan, karunia,

dan rahmat Allah dengan hatinya. Keimanannya akan semakin kuat
karena kuatnya bukti-bukti yang menuniukan kekuasaan Allah (di

matany a) di samping karena pasti terlaksananya segala ketentuan-Ny..
Ia jugaakan menyaksikan kesempurnaan kekuasaan-Nya di samping

kesempurnaan keadilan dan hikmah-Nya, puncak keluhuran-Nya di
atas semua makhluk-Nya di samping pengetahuan dan kebersamaan-

Nya dengan semua makhluk-Ny.; serta kemuliaan, keagungan,

kebesaran, siksaan, dan balasan-Nya di samping rahmat, kebaikan,

kelembutan, kedermawanan, kesantunan dan pemberian maaf-Nya.

Si hamba akan melihat kepastian bujjab (yang menunjukan atas

kekuasaan Allah) tersebut, di samping kepastian takdir-Nya yang
tidak dapat dielakkan oleh makhluk-Nya. Ia akan melihat pula
bagaimana sifat-sifat itu saling berkesesuaian dan saling mendukung
satu sama lain, serta melihat hikmah-Nyt-yang merupakan akhir
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dan puncak segala ketentuan-Nyr, yarlgjuga merupakan awal dan
permulaannya.

la juga akan melihat bagaimana hikmah Allah yang bersifat
parsial selalu terhubungkan dengan hikmah-Ny a yangbersifat global,
serta bagaimana permulaan-permula anny a kembali kepada akhirnya,
sehingga hamba tersebut seolah-olah menyaksikan dasar-dasar hikmah
dan seakan-akan menyaksikan bahwa dasar semua ketentuan-Nya itu
begitu sesuai dengan kebijaksanaan, keadilan, kemaslahatan, rahmar,
dan kebaikan manusia.

Tidak ada satu perkara pun yang keluar dari hikmah tersebut
hingga berakhirnya kehidupan makhluk dan tidak berlaku lagi
hukum-hukum Allah di muka bumi. Yaitu, pada hari ketika Allah
menetapkan hukum di antara para hamba-Nya. Yaitu, pada hari
tatkala ditampakkan oleh-Nya keadilan, hikmah, dan kebenaran
risalah Rasul-Rasul-Nya, serta apa yarrg mereka beritakan tenrang-
Nya kepada segenap makhluk; baik dari bangsa manusia maupun
bangsa )in, yangMukmin maupun yangkafir.

Pada hari itu, jelaslah bagi semua makhluk sifat-sifat keagungan
dan kesempurnaan-Nya yang tidak mereka ketahui sebelumnya,
sehingga makhluk yangpaling mengenal sifat-sifat itu di dunia (yakni
Rasulullah ffi),padasaat itu juga, akan memuji sifat-sifat kesempurnaan
dan keagungan Allah tersebut dengan pujian yangtidak dapat beliau
ungkapkan semasa hidup di dunia.2 Selain itu, tampak pula oleh
mereka sebab-sebab yang menjadikan mayoritas manusia berpaling,
tersesat, dan terputus dari rahmat-Nya ketika di dunia.

2 Sebagaimana diterangkan pada hadits 'syafaat', bahwasanya Rasulullah ffi bersabda:

((+ru;ir alrt3l\1,j.jr Uji.x .i'+ ;ili :u\;; &i,..Ji.),A otp ,i); ,-:rii'r:i-G ll
"Lalu aku memohon izin kepada Rabbku, maka aku diberi-Nya izin. Kemudian Dia meng-
ilhamkan kepadaku puiian-puiian, maka aku pun memuii Dia denean ouiian tersebut: vakni.ilhamkan kepadaku pujian aku pun memuji Dia dengan pujian tersebut; yakni,unamKan KepaoaKu purlan-purtan, maKa alru pun memurl IJla (

pujian yang tidak diberikan kepadaku saat ini ftetika di dunia) hi
\r--- l----- ---::-- _-,::-_ :^ , ftrD ar D t l 

^,.1 
t

pujian yang tidak diberikan kepadaku saat ini ftetika di dunia) hingga (kelak) aku akan memuji-
Nya dengan pujian-pujian itu." ftIR. Al-Bukhari !no.7072) dan Muslim [no. 193] dari Anas bin
Malik).

Di dalam lafazh Muslim disebutkan: "Maka aku memuji-Nya dengan pujian-pujian yang tidak
mampu aku lakukan sekarang."
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan
antara mengetahui hakikat asma dan sifat Allah \H pada hari Kiamat
dan mengetahui hakikat asma dan sifat Allah di dunia adalah seperti
perbedaan antara mengetahui dan menyaksikan Surga dan Neraka;
bahkan lebih kontras lagi.

Selain itu, melalui perjanjian itu, seorang hamba juga dapat
mengetahui bagaimana asma dan sifat Allah menuntut adanya
nubuuuai (risalah). Karenanya pula, ia menyadari bahwasanya
keberadaan makhluk di dunia ini tidak akan dibiarkan begitu saja,

atau mustahil diciptakan dengan sia-sia.

Dari perjanjian itu, si hamba pun dapat memahami bagaimana
asma dan sifat Allah tersebut menuntut dilaksanakannyaperintah dan
ditinggalkannyalarangan yang terkandung di dalam penjanjian itu,
juga menuntut adanya pahala dan hukuman, serta adanyakebangkitan
untuk memberikan hukuman tersebut. Sungguh, semua itu merupakan
konsekuensi dari asma dan sifat-Nya, 

^gar 
Dia tersucikan dari klaim

para hambayatgmengingkari bahwa hal-hal tadi sebagai bagian dari
asma dan sifat-Nya.

Hamba itu juga akan melihat sebuah kekuasaan universal yang
meliputi semua makhluk, sehingga tak ada satu biji pun yang lolos
darinya.Ia juga akan mengetahui bahwa seandainya ada ilah atau
sembahan lain selain-Ny, di alam kita, niscaya jagad raya ini akan
rusak. Langit dan bumi beserta isinya akan hancur. Begitu pula,
sekiranya Allah \H tidur atau mati, seluruh jagad raya ini pasti akan
punah, tidak akan dapat tegak sekejap mata pun.

Di samping itu, si hamba dapat mengetahui bagaimana Islam
dan iman-keduanya merupakan syarat ibadah yang ditetapkan
Allah kepada seluruh hamba-Nya-muncul dari sifat-sifat yang suci,

dan bagaimana keberadaan keduanya mendatangkan pahala dan
ketiadaannya akan mendatangkan hukuman, baik di dunia maupun
di akhirat.
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Hamba tersebut juga akan mengetahui bahwa orang yang
mengingkari sifat-sifat Allah, menolak keluhuran-Ny, di atas para
makhluk-Ny., dan menolak pembicaraan-Nya dalam Kitab-Kitab dan
janji-janji-Ny., mereka tidak akan dapat menerima dan memegang
teguh perjanjian tersebut. Demikian pula dengan orang yang
menolak hakikat pendengaran, penglihatan, kehidupan, kehendak,
dan kekuasaan-Nya. Mereka semua tidak akan dapat memegang dan
menerima perjaryian itu dengan baik. Justru merekalah orang-orang
yang menolak dan tidak mau menerima perjanjian tersebut. Kalau
pun seb ag ian dari mereka ada y angmau menerima perj a njian tersebut,
mereka tidak menerimanya secara totalitas. Hanyakepada Allah kita
memohon taufik.

.otfoo.
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Kenikmatan ltu Sesuai
Dengan Kadar Cita-cita

l. Deraiat kenikmatan hamba

Kenikmatan yang dirasakan setiap orang itu sesuai dengan

martabat, cita-cita, dan kehormatan dirinya. Orang yang paling
tinggi kehormatan, cita-cita, dan harga dirinya adalah orang yarLg

kenikmat annyaterletak dalam mengenal Allah, mencintai-Ny., ingin
cepat bertemu dengan-Nya, dan berusaha meraih cinta-Nya dengan

melakukan sesuatu yangdisukai dan diridhai-Nya. Dengan kata lain,

kelezatannya diperoleh dengan menghadapkan diri kepada Allah dan

melabuhkan cita-cit anya hanya kepada-Nya.

Selain derajat tertinggi tersebut, terdapat beberapa derajatlain
di bawah nya,-yang hanya Allah dapat menghitungnya-sampai
pada martabat orang yang kenikmatarLnya terdapat pada sesuatu

yangkotor dan keji, baik itu berupa perkataan, perbuatan, mauPun

kesibukan. Seandainya kenikmatarfl yang dirasakan orang Pertama
di atas ditawarkan kepada orang yangberada di posisi terendah ini,
niscaya ia tidak akan mau menerimanya, bahkan manusia terendah ini
tidak akan meliriknya sedikitpun. Malahan, boleh iadi hati orang itu
menjadi pedih karenanya. Begitu pula sebaliknya, jika orang Pertama
disuguhkan kelezatan orang yangterakhir ini, niscayaiaiuga tidak
akan berkenan dan tidak akan meliriknya sedikitpun, bahkan akan

segera melarikan diri darinya.
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Orang yang paling sempurna kenikmatannya adalah orang
yarLg merasakan kelezatan hati, roh, dan badan. Ia merasakan segala
kenikmatan yangdiperbolehkan syari'at dengan cara yangtidak
mengurangi porsi kenikmatannya kelak di akhirat, jtgamelalui jalan
yangtidak memutuskan kelezatan ma'rifat, cinta, dan kemesraannya
bersama Rabbnya. Inilah orang yarLgdinyatakan Allah di dalam al-

Qur-an:

"Katakanlah (Mubammad):'siapakab ydng mengharamkan perbiasan
dari Allah ydng telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki
ydng baik-baih? Katakanlab: 'Semua itu untuk ora.ng-ord.ng ydng
beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada
hari Kiamar. "' (QS. Al-A'raaf: 32)

Sedangkan orang yang rendah derajat kenikmatarLrlya adalah
orang y angmendapatkannya dengan cara-cara y ang dapatmenghalangi
dirinya untuk mendapatkan kenikmaran di akhirat. Ia adalah salah
seorang di antara orang-orang yang dikatakan kepada mereka pada
hari pembagian nikmat kelak:

{ @ e l:--r' t:li KrV eWFx}
"KArnu telah mengbabiskan (rezeki)yangbaik untuk kehidupan duniamu
dan kamu telah bersendng-senang (menikmati)nya." (QS. Al-Ahqaaf:
20)

Golongan pertama dan golongan kedua sama-sama merasakan
kenikmatan. Akan tetapi, cara mereka dalam menikmatinya
berbeda. Kelompok pertama menikmatinya dengan cara-cara yang
diperkenankan-Nya, sehingga mereka pun mendapatkan kenikmatan
dunia sekaligus kenikmatan akhirat. Sementara kelompok kedua
menikmati kelezatan dunia dengan menuruti hawa nafsu dan syahwat,
tanpa memedulikan hukumnya. Hingga kelezatan y angdiperoleh itu
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pun terputus (dengan kematian). Lantas mereka dengan sendirinya
kehilangan kelezatan akhirat. Sehingga, kenikmatan duniawi itu tidak
kekal mereka rasakan dan kenikmatan akhirat pun tidak kunjung
mereka dapatkan.

2. Agar dapat meraih kenikmatan hakiki

Atas dasar itu, siapa saja yang ingin mendapatkan kenikmatan
dan kesenangan abadi, yakni kebahagiaanyang hakiki, hendaknya
menjadikan kelezatan hidup di dunia ini sebagai perantara untuk
mendapatkan kelezatan hidup di akhirat. Yaitu, dengan menjadikan
kelezatan dunia itu sebagai sarana untuk mencurahkan hatinya
kepada Allah tH dan kehendak-Ny", serta sebagai sarana untuk
beribadah kepada-Nya. Dengan demikian, ia akan meraih kelezatan
duniawi tersebut karena telah menjadikannyasebagai pendukung dan

kekuatan untuk meraih ridha-Nya, bukan sekadar menuruti syahwat

dan hawa nafsu semata.

Jika memang orang itu termasuk hamba-Nya yar.g tidak
mendapatkan kenikmatan maupun rizki yarTg baik di dunia, maka
hendaknya ia menjadikan kekurangannya itu sebagai penambah
kesenangannya di akhirat. Dan, hendaklah ia menenangkan dirinya
dengan mengabaikan dunia itu sendirl agar mendapatkan kesenartgarL

tersebut dengan sempurna di akhirat kelak.

Kenikmat an dunia dan keleza tanny a adalah sebaik-b aik p enolon g

atau sarana bagi orang yangtujuannya benar-benar mencari keridhaan
Allah dan meraih kehidupan akhirat.la menjadikan obsesinya
semata-mata untuk meraih tujuan tersebut. Akan tetapi, kenikmatan
dunia itu bisa menjadi pemutus yangpaling buruk bagi orangyang
menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan hidup dan cita-citanya.

Tidak mendapatkan kelezatan dunia juga bisa menjadi sebaik-baik

penolong bagi orang y^ngmencari keridhaan Allah dan mendambakan

kehidupan akhirat. Namun, kelezatan ini pun bisa menjadi seburuk-

buruk pemutus yangdapat menjauhkandiri seseorang dari Allah dan

kehidupan akhirat.
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Sungguh, siapa sajayangmeraih segala kesenangan dunia dengan
cer a y 

^ng 
tidak mengurangi porsi kebahagia annya di akhirat kelak,

maka ia pasti akan mendapatkan keduanya.Tapijika tidak demikian,
niscaya ia tidak akan mendapatkan keduakelezatan tersebut.

..aaa..
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Anda Tidak Akan Mengeluh Kepada
Manusia Jika Anda Menyadari

Hakikat Mereka

Orang yangbodoh akan mengeluhkan Allah kepada manusia!

Sikap ini merupakan sikap orang yarLg benar-benar tidak mengerti

tenrang siapa yarLgdikeluhkan (Allah) dan tentang siapa yangmenjadi
tempat meluapkan keluhannya (manusia). Sebab, seandainya ia

mengenal Allah ffi , niscaya ia tidak akan mengeluhkan-Nya. Dan

seandainya ia mengenal manusia, niscayaia tidak akan mengeluh
kepada mereka.

Salah seorang dari kalangan Salaf pernah melihat laki-laki yang

mengeluhkan kemiskinan dan kebutuhan hidupnya kepada seseorang.

Maka ia pun menasihati laki-laki itu: "Hai Fulan, demi Allah, tidak
ada gunanya kamu mengeluhkan Dzat y{Lg menyayangimu kepada

orang yangtidak menyayansimu. "

Mengenai hal ini pula, terdapat sya'ir y{Lgmenyatakan:

Kalau engkau mengeluh pada anak Adam, maka sesungguhnya

engh,au mengelubkan Yang Maba Pmy ary ang

kEodo yang ti"dak mmyayangi

Orang yeng arif hanya akan mengeluh kepada Allah. Sementara

orang yangpaling arif dalam hal ini adalah orang yang mengeluh

kepada Atlah ffi tentang kelalaian dirinya, bukan tentang keburukan
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*,r';Sfs$ift

orang lain. Ia akan mengeluhkan kelalaian dirinyayang membuat
orang lain menguasai dirinya.

Maka dari itu, ia pun senanriasa mengingat firman Allah \H:

{ @ W 
", 

W u. :$a -v'7 ;t # t l$*rt tly
"Kebajikan dpd. prn ydng h.amu peroleb, adalah dari sisi Allah, dan
keburukan dpd pun yang menimparnu, itu dari (kesalahan) dirimu
sendiri." (QS. An-Nisaa': 79)

Begitu pula firman-Nya:

w#"i?G{+c1-sry
{@'r€$

"Ddn rnengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalaban pada
Perang uhud), padabal kamu telah menimpaban rnusibab dua kali lipat
(k"podo musub-musuhmupada PerangBadar) kamu berkata: 'Dari rndnd.
datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah:'Itu dari (kesalahan) dirimu
sendiri.'" (QS. Ali 'Imran: 165)

Dengan demikian, terdapat tiga tingkatan perbuaran manusia
terkait dengan keluhan: (1) tingkat yang paling hina, yaitu Anda
mengeluhkan Allah kepada makhluk-Nyr; (2) tingkat tertinggi, yaitu
Anda mengeluhkan diri sendiri kepada-Nyat Q) tingkat menengah,
yaitu Anda mengeluhkan makhluk-Nya k.p"d.-Ny".

.rrfoo.

l

I
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Bagaimanapun Jugd,
Dunia Itu Tidak Kekal

Dunia bagaikan pelacur yarlgtidak bisa dimiliki selamanya oleh
seorang laki-laki. Ia membujuk setiap lakiJaki hanya agar mereka
bersikap baik kepad anya.Maka itu, Anda jangan mau membandingkan
dunia dengan akhirat yarLgtentunya tidak sebanding. Karena, dunia
itu tidak kekal, sedangkan akhirat adalah tempat yangkekal.

Dalam sebuah sya'ir dinyatakan:

Kubedakan d,ntard. keindahan dan perilakunya (dunia)

ternyd.td. kecantikan ydng disertai pekerti buruk tidaklah memadai

Ia bersumpah tidak akan mengkbianati janji-janji kami
tapi seakan-akan ia bersumpah untuk tidak menEatinya

Perjalanan mencari dunia tak ubahnya perjalanan di hutan
belantara yarlgpenuh dengan binatang buas. Berenang untuk mencari
dunia bagaikan berenang di sungai y^ng penuh dengan buaya.
Kesenangan duniawi adalah kesedihan y^ng sesungguhnya. Karena,

kebahagiaan duniawi mendatangkan kepedihan, dan kesenangannya
mendatangkan kesedihan.

Seorang penya'ir pernah mengungkapkan:

Keinginan rnasd. muda adalab kenikmatan bagi yang mendapatkannyd
ndrnun akan beralih rnmjadi adzab di masa tud.rtyd.
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Manusia yarLg selalu mengejar dunia ibarat seekor burung yarLg
mengejar biji-bijian dengan instingnya, dan hanya mara akallah yang
menyadari adanyajebakan, sementara mata hawa nafsu tidak dapat
melihatnya. Salah seorang penya'ir berkata tentang hal ini:

Pandangan ridha rnenutupi segala keburukan
pandangan benci mengungkap segala hebusukan

Syahwat duniawi senantiasa terlihat indah dalam pandangan
manusia. Namun orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib
akan menundukkan pandangannya terhadap keinginan duniawi,
sedangkan orang-orang yang mempefturutkan syahwatnya terjerumus
ke dalam lembah penyesalan. Golongan perrama adalah sebagaimana
yang difirmankan Allah W :

{@ <,;r}5,? qlt; A",sieaiii}
"Merekalah yang mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah
orang-orang ydng beruntung." (QS. Al-Baqarah: 5)

Sedangkan golongan kedua seperti yangdifirmankan Allah lH :

{@i#KYryilG,l;t:y
" (Katakan hep ada orang- orang kafi.r) :'Makan dan bers enang-senangl ab
kamu (di dunia) sebentar, sesungguhnya kamu ord.ng-orang durhaka!"'
(QS. Al-Mursalaat: 46)

Tatkala orang-orang yang mendapatkan taufik mengetahui kadar
kehidupan dunia yulgbegitu singkat, maka mereka pun memberangus
hawa nafsunya demi kehidupan abadi di akhirat kelak. Ketika mereka
terjaga dari lelapnya kelalaian, mereka pun berupaya meraih kembali
sesuatu yangtelah dirampas musuh dari tangan mereka (maksudnya,
kemuliaan dirinya yangdirampas oleh syaitan). Setelah menempuh
perjalanan yang begitu panjang, samar-samar mereka mulai melihat
tempat yangdituju. Hal ini membuat jarakyangjauh menjadi terasa
dekat. Setiap kali kehidupan terasa begitu pahit bagi mereka, seketika
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itu pula kehidupan terasa manis bila mereka teringat akan hari yarrg

disebutkan dalam firman Allah:

{@ 6;"3b,r;r\{r5.'1:;}
*Inilah barimu yang telab dijanjikan kEadamu." (QS. Al-Anbiyaa':
103)

Dalam sya'ir diungkapkan:

Dan kafi,lah yang bertolak ketika malam menurunban tirairrya
rnenutup setiap jalan mendaki nan gelap gulita

Tekad mereka sa.rnd. sekali tak berorientasi duniaui
sehinga perjalanan mereka bmar-benar karena kebulatan bati

Bintang syira (mizan) dan bintang kejora

memperlihatkan kepada mereka arab yang dapat mereha ikuti

Ketika tekad telah tertancap di medan kesungguhan

mereka benamkan tornbak kedermawanan di dada orangdermawan.

...4 a..
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Hikmah Allah Dalam Penciptaan
Anggota Tubuh Manusia

Allah [H menciptakan setiap anggota tubuh anak Adam ber-
dasarkan hikmah-Nya-baik hikmah lahir maupun batin-sebagai alat
untuk melakukan sesuatu. Apabila alat itu digunakan sebagaimana
mestinya, maka menjadi sempurnalah fungsi anggota tubuhnya.

Mata diciptakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung
untuk mencium, lidah untuk berbicara, kemaluan untuk pernikahan
(bersetubuh), tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, hati
untuk meyakini tauhid dan ma'rifal, roh untuk mencintai, serta akal
untuk berpikir, merenungi segala akibat dari hal-halyangmenyangkut
agama maupun dunia, dan mengutamakan sesuatu yar,g seharusnya
diutamakan dan mengabaikan sesuatu yang seharusnya diabaikan.

Manusia yangpaling rugi dalam perniagaannya adalahorang yang
lalai terhadap Allah \H karena sibuk mengurusi diri sendiri. Lebih
merugi lagi orang yangterlalu sibuk mengunrsi orang lain sehingga
tanpe- sadar telah lupa kepada dirinya sendiri.

Di dalam kitab as-Sunan tercantum satu riwayat dari Abu Sa'id

[al-Khudril €5 , secara marfu':

tJF airr $t,i*,641 HrlK ;r:;'tr [F rs,I G\ &i ti! ))

K .\*+t\ q!. rt qL S,\aii\ &\ Oy,1 :*
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"Apabila anak Adam berada pada pagi hari, maka seluruh anggota
tubuhnya tunduk kepada lidahnya seraya berkata: 'Takutlah engkau
kepada Allah! Sesungguhnya kami tergantung kepada engkau. Jika
engkau lurus, kami juga lurus. Tapi jika engkau menyimpang, kami
juga menyimpang."'3

Arti kalimat dalam hadits ini: ((il.;iJ\';L3)) menurut salah satu
pendapat yang diambil dari para ulama hadits adalah: 'i 'CrX
"Merendahkan diri kepad any a."

Pada riwayat yanglain, disebutkan bahwa ketika menemui Raja
Najasyi, para Sahabat &.tidak merendahkan diri.a Maksudnya,
merekatidak bersujud dan tidak tunduk kepada Sang Raja dan menteri-
menterinya. Oleh karena itu, 'Amr bin al-'Ash gb berkata kepadanya:
"'Wahai Raja, sesungguhnya mereka tidak akan merendahkan diri
kepada Anda."

Seluruh anggota badan merendahkan diri kepada lidah, karena
lidah adalah pengantar isi hati, serta penerjemah dan perantara yang
memahamkan anggota tubuh lainnya.

Adapun perkataan segenap anggota badan "sesungguhnya
kami tergantung kepada engkau," maksudnya ialah: "Keselamatan
kami tergantung kepada engkau, kehancuran kami adalah karena
kehancuran engkau. " Oleh sebab itu, semua anggota tubuh tersebut
berkata lagi: Jika engkau lurus, kami juga lurus. Tapi jika engkau
menyimpang, kami juga menyimpang".

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 2407), Ahmad W,/95-96), ath-Thaydisi (no. 2209), Abu Ya'la
(no. 1185), dan al-BaghawidalamSyarbus Sunnab (Xrv/316). Sanad hadits ini hasan lantaran status
Abush Shahba', yang masih diragukan ke-tsiqalt-annya.Sejumlah perawi telah meriwayatkan hadits
darinya. Ibnu Hibban menyatakannyatsiqah NII/657), begitu pula gdz-Dzahabi dalam al-Kaasyif
(no.6692). Adapun kata((j4 )) dalam hadits di atas bermakna, Jxiiur;,yakni merendahkan
diri; sebagaimana dinyatakan dalam Gbariihl Hadiits IUa32) kar,.ia al-Khaththabi.
Ibnu'Asakir meriwayatkan di dalam Taariikh Dimasyq (XIII/4O1) dari hadits Hatim bin Isma'il,
dari Ya'qub, dariJa'far bin 'Amr bin Umayyah, dia mengatakan: "Rasulullah n mengutus empat
orang Sahabat ke empat wilayah. 'Amr bin Umayyah diutus menemui an-Najasyi. Setelah
sampai, 'Amr bin Umayyah mendapati ada sebuah pintu kecil yang mereka pergunakan untuk
masuk sambil menunduk. Melihat hal itu, 'Amr bin Umayyah membalik arah badannya, lalu dia
masuk sambil membelakangi arah pintu ...." Sanad hadits ini mursal, karena ihwal Ya'qub tidak
diketahui.
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Kewajiban Anggota Tubuh

Pada setiap anggota tubuh seorang hamba, Allah \H mempunyai
perintah yangwajib dikerjakan dan larangan yang wajib dijauhi oleh
anggota tubuh tersebut. Kepadanya, Allah W juga telah memberikan
nikmat, manfaat, dan kelezatan. Jika si hamba melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan Allah yangterkait dengan anggota tubuhnya
itu karena A1lah W , berarti ia telah mensyukuri nikmat penciptaan
anggota badan tersebut, serta telah berusaha menyempurnakan
m anfaat dan kelezatan y ang ada p adany a. T api j ik a i a menyi a-nyi ak an
perintah dan larangan Allah yang terkait dengan anggota tubuh
tersebut, maka Allah akan menghilangkan manfaat pada anggota
tubuhnya, bahkan menjadikan organ tubuhnya ini sebagai penyebab
terbesar kepedihan dan kesengsaraan hidupnya.

Allah W juga mempunyai hak untuk disembah dan diibadahi
oleh hamba-Nya pada setiap waktu. Dengan ibadah itulah si hamba
menghadapkan dan mendekatkan dirinya kepada-Nya. Jika seorang
hamba menyibukkan waktunya dengan beribadah, berarti ia telah
menghadap Rabbnya. Akan tetapi, apabila ia menyibukkan waktunya
untuk menuruti hawa nafsu atau untuk kesenangan dan kesia-siaan
belaka, berarti ia telah berpaling dari Rabbnya.

Atas dasar itu, diketahui bahwasanya setiap hamba berada pada dua
kondisi dalam hal ini: tetap dalam keadaan mendekat kepada-Nyaatau
menjauh dari-Nya. Dengan kata lain, ia tidak pernah berhenti di tengah
perjalanannya, sama sekali. Hal ini sebagaimana firman Allah W :

I

I

I

I
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{@ 'i(.iiE$K"1it}
"(yaitu) bagi siapa di antara karnu yang ingin maju atau mundur." (QS.

Al-Muddatstsir: 37)

.rofoo.
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Sepuluh Perkara Yang Tidak
Bermanfaat

Ada sepuluh perkarayangtermasuk ke dalam kategori sia-sia dan
sama sekali tidak bermanfaat:

0 Ilmu yangtidak diamalkan.

2) Amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas dan tidak mengikuti
syari'at Islam.

3) Harta yang tidak diinfakkan; padahal, orang yang mengumpul-
kannya tidak dapat menikmati perbendaharaanini untuk selama-
lamanyadi dunia dan tidak pula dapat dipersembahkan ke hadapan
Allah di akhirat kelak.

4) Hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan
terhadap-Nya, dan kenyamanan ketika berada di dekat-Nya.

5) Anggota badan yang tidak dipergunakan untuk melakukan
ketaatan kepada Allah dan melayani-Nya.

6) cinta yangtidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak terkait
dengan pelaksanaan perintah-perintah-Nyr.

7) \7aktu yangtidak dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yarLg
terlewatkan, ataupun untuk memperoleh kebajikan dan kedekatan
kepada Allah.

8) Pikiran yarLgmemikirkan hal-hal yangtidak bermanfaat.
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9) Melayani siapa saja yang tidak membuat Anda -dengan pelayanan
itu-bertambah dekat dengan Allah, juga tidak menghasilkan
kebaikan bagi dunia Anda.

10) Merasa takut atau menaruh harap kepada orang yang ubun-
ubunnya berada di tangan Allah \H; padahal, orang itu tertawan
di dalam genggaman-Nya dan tidak kuasa mencegah bahaya atau
mendatangkan manfaatbagidirinya sendiri, tidak pula ia sanggup

menolak kematian, kehidupan, maupun kebangkit anny a kelak.

Bentuk penyia-nyiaan terbesar terdiri atas dua macam, dan
keduanya adalah pangkal segala penyia-nyiaan yang dilakukan
manusia; pertama menyia-nyiakan hati, dan kedua, menyia-nyiakan
waktu. Penyia-nyiaan hati muncul akibat mengutamakan dunia
daripada akhirat, sedangkan menyia-nyiakan waktu muncul akibat
larut dalam angan-angan.

Seperti dimaklumi, semua penyebab kerusakan berpangkal pada
menuruti hawa nafsu dan larut dalam angan-angan. Sebaliknya, semua

kebaikan bermula dari mengikuti petunjuk dan mempersiapkan
diri untuk bertemu Allah. Hanya kepada Allah kita memohon
pertolongan.

Sungguh aneh jika seseorang mem-
punyai keinginan dan berharap Allah
mengabulkankan keinginannya itu,
tanpa meminta-Nya agar menghidupkan
hatinya yang telah mati akibat
kebodohan dan keberpalingannya, dan
tanpa meminta-Nya agar menyembuhan
hatinya dari segala penyakit syahwat
(hawa nafsu) dan sy ubh ar (keragu-raguan).

Padahal, apabila hati manusia telah
mati, niscaya ia tidak lagi merasa atau
menyadari bahwa dirinya telah berbuat
maksiat kepada-Nya.

D unia ini b agaikan seor flng

w anita p engfiibur. la tidak

akan m eny er ahkan diriny a

untuk dimtliki oleh seorang

laki-laki saja tetapi ia akan

m emb uj uk s eti ap I aki-l aki

yanglemahimannya agar

b er sikap b aik kep a d arry a.

Kar en any at j an gan b i a*an
diri Andalarut dalam

lemahnya iman sehingga

Anda j atuh dalam p eluknn

nista dunia.
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Bangunlah Obsesi Yang Tinggi

Apabila Anda mendapati jiwa y^ng hampa dan tidak memiliki
keinginan untuk mendapatkan yang tertinggi (akhirat) telah
bergantung seutuhnya pada dunia, dan dunia pun telah bergantung
kepadanya, maka biarkanlah jiwa itu berlabuh pada dunianya. Sebab,

hanya dunia yang rendah itulah yangpantas untuknya, mengingat
telah rusaknya tatanan (nilai) yangtertanam di dalam jiwa tersebut.

Janganlah Anda mendorong jiwa itu untuk mendapatkan yang
tertinggi, karena dorongan itu akan mudah terhapus darinya. Keter-
gantungan jiwa itu kepada dunia-dan tidak tergantung kepada akhirat-
akan menjadi siksaan bagi jiwa ini, dan besarnya siksaan itu bergantung
pada kadar ketergantungannya kepada dunia yarLgrendah tadi.

Syahwat dan keinginan pemilik jiwa itu akan senantiasa tertuju
kepada hal-hal yang rendah. Bahkan terkadang, jiwa tersebut tidak
bisa mendapatkan sesuatu yangdiinginkannya, hingga membuatnya
putus asa untuk mendapatkan kenikmatan dan kelezatan sesuatu itu.

Seandainya orang yang berakal membayangkan kepedihan dan
penyesala n yangdirasakan hamba yangberada dalam kondisi tersebut,
niscaya ia akan memutuskan ketergantungan kepada dunia yang
rendah ini, dan segera memperbaiki materi-materi jiwanya yang
rusak. Dengan ini, ia akan mendapatkan ganjaran atas usahanya itu,
dan hati serta cita-citanya akan terkait dengan akhirat. Hanya kepada
Allah kita memohon pertolongan.

I
{

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
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Dampak Syahwat

Bersabar ddam menahan syahwat lebih mudah daripada bersabar
dalam menanggung dampak memperturutkan syahwat. Sungguh,
sikap menuruti syahwat ini tidak pernah luput dari akibat buruk
berikut ini:

1) Menimbulkan kepedihan dan hukuman (siksaan)-Nya.

2) Menghilangkan kelezatan ym1lebih nikmat daripada syahwat itu
sendiri.

3) Menyia-nyiakan waktu yang berujung penyesalan.

4) Mencederai kehormatan diri; padahal, menyempurnakan ke-
hormatan diri lebih bermanfaat daripada mencederainye.

Menghabiskan harta, padahal menyimp annye. lebih baik daripada
menghambur-hamburkannya.

Menjatuhkan kedudukan; padahal, meninggikan derajat lebih
baik daripa& merendahkannya.

Menghilangkan nikmat, padahal kekekalannya lebih \ezat dan
lebih baik daripada pemuasan syahwat tersebut.

Memberikan jalan kepada orang yang hina untuk mencemooh
Anda, padahal sebelumnyt dratidak menemukan jalan tersebut.s

s Maksudnya,, memperturutkan syahwat bisa menjadi penyebab tercemarnya nama baik Anda.
Sungguh, hal seperti ini sering kali terjadi. Semoga Allah memberikan kita keselamaten.

s)

6)

7)

8)
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9) Menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, dan ke-

takutan y angtidak sebanding dengan kelezatan memP erturutkan
syahwat.

10) Membuat lupa terhadap sebagian ilmu, padahal mengingatnya
lebih lezat daripadakelezatan syahwat itu sendiri.

11) Menjadikan musuh bergembira ketika melihat kita terkena
bencana dan membuat sedih orang yangmelindungi kita.

12) Memutuskan aliran nikmat yangakan dianugerahkan-Ny..

13) Mendatangkan aib yang melekat sepaniang masa. Karena,
setiap perbuatan akan mewujudkan sebagai sifat dan watak bagi

pelakunya.

.orlto.
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Zuhud Di Dunia Dan
Menghadapkan Diri Kepada Allah

Apabila orang-orang merasa cukup dengan dunia, hendaknya
Anda merasa cukup dengan Allah W . Apabila mereka bergembira
dengan dunia, maka bergembiralah Anda dengan Allah W . Apabila
mereka menyayangi kekasih-kekasih mereka, jadikanlah kasih sayang
Anda hanya kepada Allah.

Begitu pula; apabila orang-orang memperkenalkan dan men-
dekatkan diri kepada par^ rap dan pembesar untuk mendapatkan
kemuliaan dan kedudukan tinggi, maka perkenalkanlah diri Anda
kepada Allah dan cintailah Dia, niscaya Anda akan meraih puncak
kemuliaan dan kedudukan.

Seorang zuhud pernah berkata: "Sepengetahuanku, tidak ada
seorang pun yang mendengar Surga dan Neraka, lantas dia melewati
satu fase dalam kehidupannya tanpa melakukan ketaatan kepada
Allah lH , baik dengan berdzikir, shalat, membaca al-Qur-an, maupun
berbuat baik kepada orang lain."

Seorang laki-laki yang mendengar pernyateannya itu berkata
kepadanya: "Aku sering menangis" Maka ia menanggapi: "Sungguh,
lebih baik engkau tertawatapi mengakui kesalahan daripada engkau
menangis tapi senang dengan perbuatan dosamu. Orang yarLgmerasa
senang dengan perbuatan dosanya, amalnya tidak akan melampaui
kepalanya (tidak diterima Allah)."
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Kemudian, orang itu berkata: "Berikanlah aku wasiat." Maka orang

zuhud itu berkata: "Biarkanlah dunia itu untuk para pencintanya,
sebagaimana mereka meninggalkan akhirat untuk para pecintanye.

Jadilah kamu di dunia sepefti lebah. Sebab jika makan, lebah makan

sesuatu yeng baik; dan jika memberi makanan, lebah memberi
makanan y&gbaik pula; bahkan jika hinggap di atas sesuatu, lebah

tidak akan membuat sesuatu itu pecah atau koyak."

.oofoo.
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11
Meremehkan Perbuatan Maksiat

\U7ahai orang y^ngteperdaya oleh angan-angan, baca dan renung-
kanlah hal-hal berikut ini.

Sesungguhnya Iblis dikutuk dan diturunkan dari kedudukan
mulia, hanya karena ia tidak mau melakukan satu kali sujud yang
diperintahkan Allah kepadanya. Begitu pula Adam, ia dikeluarkan
dari Surga hanyakarena satu suap makanan yarugdiharamkan-Nya.

Seorang pembunuh pun kelak akan terhalang masuk Surga setelah
ia melihat secara nyata darah yangberlumuran di telapak tangannya.
Seorang pezina (y*g sudah menikah) diperintahkan untuk dibunuh
secara mengerikan (yakni hukuman ralam) hanya karena masuknya
kemaluan sekadar ujung jari ke dalam kemaluan perempuan yar,g
tidak dihalalkan-Nya. Punggung saudara kita juga diperintahkan
untuk dicambuk hanya karena tuduhan zina y atgdisebarka rrny a eteu
hanya karena ia meneguk setetes minuman yulgmemabukkan. Sama
halnya dengan seseorang pelaku pencurian yengharus dipotong salah
satu anggota badannyahanyakarena mencuri sebanyak tiga dirham.

Oleh sebab itu, janganlah Anda merasa bahwa Allah tidak akan
memenjarakan An& di Neraka, meskipun hanya karena satu perbuatan
maksiat yangAnda lakukan. Dan Allah tidak takut terhadap dampak
kemaksiatan hamba-Ny..

Dalam beberapa hadits di bawah ini ditegaskan larangan me-
nyepelekan kemaksiatan dan dosa, yaitu sebagaimana berita yang
disampaikan Nabi iS kepada para SahabatrLya&berikut:

Fawaidul Fawaid 565



(.bp-j\1r it;r9:,;;,1y

"seorang perempuan masuk Neraka hanya karena seekor kucing (yrtg
dikurungnya)."'

id u i4f ,er p- q &;a,'iq qt g4 .i r$! '& ,y.)t,it ll
((_,._j,X\, 6.;)\

"Seseorang mungkin saja berbicara dengan suatu perkataan yangtanPa

disadarinya,ternyata perkataan itu menjerumuskannya ke dalam api

Neraka, (dengan kedalaman yang) lebih jauh daripada jarak antara
timur danbarat."T

ot ti
,r's.4

,{?3\'Otvc,-;:lt + As $\} ,:u".ifi, 1i,l *U F; ,trl\'oLSl>

5 HR. Al-Bukhari (no. 3318) &n Muslim (no.2242) dari Ibnu'Umaru{tb.
7 HR. Al-Bukhari (no. 6478) dan Muslim (no.2988) dari Abu Hurairah.$r .

s Diriwayatkan oleh Abu Dawud (rro.2867), at-Tirmidzi (no. 2118), Ibnu Majah (no. 2704), dan

Ahmad W27S) dari Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Syahr bin
Hausyab; ia lebih dekat kepa& sratrs dba'if.

((;\3I ,tr313 #
"Ada seseorang yang benar-benar telah berbuat ketaatan kepada

Allah selama enam puluh tahun. Namun menjelang kematiannya, ia

berbuat zhalim dalam (memberikan) wasiat. Maka kehidupannyaPun
diakhiri dengan perbuatan buruk, sehingga ia dimasukkan ke dalam

Neraka."8

Sesungguhnya, perjalanan hidup manusia itu tergantung pada

akhirnya, sebagaimana amalnya tergantung pada penutupnya.

Renungkan juga kenyataan ini:

Siapa saja yang berhadats sebelum mengucapkan salam, maka
batallah semua amalan shalat sebelumnya. Siapa sqay^rtg berbuka
sebelum matahari terbenam, maka sia-sialah puasa yan1dilakukannya
sejak pagi hari. Dan, siapa saja yang berbuat keburukan pada akhir
usianya, maka ia bertemu Rabbnya dengan membawa keburukan itu.
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Seandainya Anda menyedekahkan sesuap makanan kepada
yan.g membutuhkan, niscaya Anda akan mendapatkan pahalanya.
Akan tetapi, keserakahanlah yang akan menyakiti Anda (merusak
pahalanya).

Berapa banyak pahala menghampiri Anda dan berhenti di depan
pintu rumah Anda, lalu pahala itu ditolak oleh penjaga pintu yang
berupa perkataan "nanti", "semoga s4a", dan "mudah-mudahan."

Mungkinkah keberhasilan (kemenangan) berpihak kepada iman
y^nglemah, kepada angan-angan yang panjang, kepada penyakit yang
tidak ada dokter penyembuhnya dan tidak ada orang yang berani
membesuk penderitanya, serta kepada hawa nafsu yang membara
dan akal yang tidak digunakan? Bagaimana mungkin kemenangan
bisa berpihak kepada orang yangterlena dalam keberlimpahan dan
kejayaannya, kepada orang yang bingung dalam mabuknya, kepada
orang yang berenang-renang bersama arus kebodohannya, kepada
orang y^ngjauh dari Rabbnya, serta kepada orang yang nyaman
dengan makhluk-Nya?

Apakah mungkin keberuntungan dapat diraih oleh orang yang buah
dan makanan pokoknya adalah menggunjing orang lain, sementara
berdzikir kepada Allah laksana penjara dan kebinasaan baginya;
sehingga ia mempersembahkan untuk-Ny, sebagian kecil saja dari
amalan lahirnya, sedangkan hati dan keyakinannya dipersembahkan
kepada selain-Nya?

Dalam sebuah sya'ir dinyatakan:

Apabila selurubnya telab mgkau berihan kepada kekasihmu
maka seseordngtiddk akan mmemukan jalan untuk rnencelamu

.otJro.
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Kelezatan Yang Tercela

Kelezatan-pada hakikatnya-merupakan sesuatu yang dicari
oleh manusia, bahkan oleh setiap makhluk hidup. Dari segi dzttnye,
kelezatan bukanlah sesuatu y^ngtercela. Kelezatan menjadi sesuatu

yangtercela-dan meninggalkannya lebih baik serta lebih bermanfaat

daripada mendapatkannya-jika usaha untuk menggaPainya meng-

akibatkan hilangnya kelezeten ymg lebih tinggi dan sempurna' atau

mengakibatkan munculnya kepedihan yang lebih besar daripada

kepedihan karena tidak mendapatkannya.

Di sinilah letak perbe&an antara orang yengberakal, lagi cerdas,

dan orangyang bodoh lagi dungu. Apabila akal seseorang telah

mengetahui perbed aan entera kedua kelezatan dan antara kedua

kepedihan itu, dan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan satu

sama lain, maka mudahlah baginya meninggalkan kelezetan yeng
lebih rendah demi mendapatkan kelezeten yeng lebih tinggi. Ia pun

akan bersabar menenggung kepedihan yeng lebih ringan untuk
menghindari kepedihan yang lebih berat.

Maka itu, ketahuilah bahwasanyekelezatan akhirat itu lebih besar

dan abadi. Sebaliknya, kesenangen dunia itu lebih kecil dan singkat.

Demikian pula halnya padaperbandingen entara kepedihan akhirat

dan kepedihan dunia.

Dasarnya kembali kepada iman dan keyakinan. Jika keyakinan

seseorangtelah kuat dan menyentuh kalbu, tentuiaakan mengutamakan

kelezatan yanglebih tinggi daripada yanglebih rendah. Di samping

I
I
I

.t
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itu, ia juga akan bersabar dalam menanggung kepedihan yang lebih
riog* daripada yang lebih berat. Hanya kepa{a Allah kita memohon
pertolongan.

.oofoo.
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Hakikat Tawakkal

Berikut beberapa pernyataan Syaikh'Ali:e

0 Pernah diilhamkan kepadaku dalam keadaan setengah tidur
dan setengah terjaga: "Janganlah kamu tampakkan kebutuhan
kepada selain-Ku. Karena jika kamu lakukan itu, Aku akan
melipatgandakan kebutuhanmu itu, sebagai balasan keluarnya
kamu dari batas kehambaanmu.

2) Aku mengujimu dengan kemiskinan, agarr kamu menjadi pribadi
y angseperti emas murni. Maka jangan sekali-kali memalsuk anny a

setelah emas itu telah dicetak.

3) Aku menetapkan bagimu kefakiran dan bagi-Ku kekayaan.

Jika kamu mengadukan kefakiran itu pada-Ku, niscaya Aku
memberimu kekayaan. Namun jika kamu mengadukan kefakiran
itu kepada selain-Ku, niscaya akan Aku putuskan darimu semua

bentuk pertolongan-Ku, sebagai tanda tercampaknya kamu dari
pintu-Ku.

4) Janganlah condong kepada sesuatu selain-Ku. Sebab, yar,g
demikian akan menyusahkan dan membinasakanmu. Jika kamu
condong kepada pekerjaan, maka akan Aku jadikan pekerjaan

l

e Mungkin orang yang dimaksud penulis addah 'Ali bin Sahl al-Ashbihani '1i'i7u. Biogrtfnya
dicantumkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya , Dzihru Akbbaar Ashbabaan W l4).Abu Nu'aim
juga menyebutkan sekilas biografinya di ddam Hilyatul Auliyaa' 6./404). Di antara ucapan
Syaikh ini yang populer ialah: "Haram bagi orang yang mengenal Allah merasa tenteram kepada
selain-Nya." Demil,ianlah sebagaimana yang diterangkan dalam Thabaqaatusb Sbwfiyyah Qlm.
234)karya as-Sulami.
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itu tidak berguna bagimu. Jika kamu condong kepada ma'rifat,
niscaya akan Aku samarkan ma'rifat itu darimu. Jika kamu
condong kepada ilham (bisikan hati), tentu akan Aku perdayakan
dirimu secara perlahan di dalamnya. Jika kamu condong kepada

pengetahuan, maka akan Aku jadikan kamu bimbang bersamanya.

Jika kamu condong kepada makhluk, pasti akan Aku kuasakan
urusanmu kepada mereka. Maka Ridhailah Aku sebagai Rabbmu,
niscaya Aku akan meridhai kamu sebagai hamba-Ku."

...4 a..
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L4
Menjaga Kehendak Dan Hati

Menurut orang-orang arif, menyibukkan diri dengan amalan
lahiriyah namun tidak menempa hati (amalan batiniyah) bukanlah
suatu kemajuan. Alasannya, di alam ny^teini, jika seseorang memiliki
amalan lahir dan amalan batin (menjaga hati), memiliki wawasan ymg
luas dan keimanan ymgmendalam, maka itulah ymgterbaik baginya.
Karena, roh manusia itu akan dikumpulkan kembali dalam bentuk
yengsesuai dengan amalan, ma'rifat, dan cita-citerLye. Tubuh manusia
juga akan dikumpulkan kembali dalam bentuk yergsesuai dengan
amalannya, baik atau pun buruk.

Jika Anda telah meninggalkan alam dunia ini, Anda akan
mengetahui kebenaran hal tersebut. Sedekat apa hati Anda dengan
Allah, maka sejauh itulah hati Anda dari manusia. Begitu juga, sebesar

apa Anda menjaga hati dan kehendak Anda, maka sebesar itu pula
Allah menjaga diri Anda.

Induk dari semua itu adalah kemurnian tauhid, kebenaran ilmu
mengenai jalan menuju Allah, kebenaran kehendak, dan kebenaran
dalam beramal. Maka waspadalah terhadap kehendak orang lain
serta penyambutan mereka terhadap Anda. Jangan sampai mereka
menemukan titik lemah Anda. Karena jika kelemahan Anda diketahui,
maka itu merupakan bencana yang sangat besar.

572
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Memberi Bantuan Kepada

Orang Mukmin

Banyak cereyen1 dapat ditempuh untuk memberikan bantuan
kepada orang-orang Mukmin. Di e,ntertnya adalah membantu
dengan harta, membantu dengan pangkat, membantu dengan
tenaga dan pelayanan, membantu dengan nasihat dan bimbingan,
membantu dengan do'a dan istighfar, ataupun membantu dengan
berbelasungkawa.

Bantuan y^nE diberikan itu sesuai dengan kadar keimanan
seorang Muslim. Jika imannya lemah, maka lemah pula bantuan
yengdiberikan kepa&nya. Tapi jika imannya kuat, maka kuat pula
bantuan yar,g diberikan. Dalam hal ini, Rasulullah ffi adalah orang
y^tg paling banyak membantu para Sahabat dr, dengan semua
bentuk bantuan tersebut. Jadi, kadar bantuan yent diberikan oleh
umat beliau bergantung pada seberapa banyak mereka mengikuti
Sunnah.

Suatu ketika, orang-orang berkunjung ke kediaman Bisyr al-
Hafi.lo Suhu udara pada hari itu sangat dingin. Lalu mereka melihat
Bisyr dalam keadaan tidak memakai baju dan sedang menggigil
kedinginan. Mereka pun bertanya kepadanya: "Ada apa ini, wahai
Abu Nashr?" Bisyr menjawab: 'Aku teringat para fakir miskin

t0 Yaitu, Bisyr bin al-Herits, yang meninggd pada tahun 227 H. RiwaTat hidupnya tercantum ddam
ktrab Wafayaul A'yun (V274) d^a an-Ntjutmaz Zuhirrt F/249).
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yang sedang kedinginan, sementara aku tidak punya 
^pa-apa 

untuk
membantu mereka. Maka dari itu, aku ingin merasakan dingin seperti
yang mereka rasakan sekarang."ll

.oofro.

11 Cara ini bukan dari syari'at Islam. Sebab, bantuan itu hendaknya diberikan sesuai dengan
kemampuan, dan tidak membawa kepa& kebinasaan. Sesungguhnya Allah a&lah Maha Pemberi
petunjuk.
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Tiga Macam Nikmat

Nikmat dapat digolongkan menjadi tiga macam: (1) nikmat yang
diperoleh dan diketahui oleh hamba, (2) nikmat yang ditunggu dan
diharapkan oleh hamba, dan (3) nikmat yang sedang dipergunakan
hamba, tetapi ia tidak menyadarinya.

Apabila Allah ingin menyempurnakan nikmat-Nya kepada
hamba-Nya, makaterlebih dahulu Dia akan membuatnya menyadari
nikmat yangsaat ini dimilikinya, sekaligus membuatnya mensyukuri
nikmat tersebut, seb agai pen gikat nikmat itu agar tidak hilan g d ariny a.

Karena, nikmat b isa hilan g dariny a diseb abkan kemaks iatanny a, dan
tali pengikatnya adalah dengan cara mensyukurinya.

Setelah itu, Allah juga akan memberinya taufik untuk me-
ngerjakan suatu amalan yang dapat mendatangkan nikmat lain
yarLg memang dinantikannya. Allah bahkan akan membuatnya
mampu melihat hal-hal yang dapat menutup datangnya nikmat
yang hendak diraih, juga memberinya taufik untuk menghindari
hal-hal tersebut. Jika semua itu sudah dirasakannya, berani ia telah
menerima nikmat tersebut secara sempurna. Allah bahkan akan
membuatnya menyadari nikmat-nikmat yang sedang dinikmatinya
namun tidak disadarinya.

Diceritakan bahwa seorang Arab Badui pernah berkunjung
kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, lalu ia berkata: "Vahai Amirul
Mukminin! Semoga Allah meneguhkan nikmat-nikmat yang ada
pada Anda dengan senantiasa mensyukurinya. Semoga Allah pun
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mengabulkan nikmat-nikmat y{t1Anda harapkan dengan senantiasa
berprasangka baik kepada-Nya dan mentaati-Ny". Semoga Allah
juga membuat Anda menyadari nikmat-nikmat yangada pada Anda
namun Anda tidak menyadarinya, agar Anda mensyukurinya."
Ucapan orang itu membuat Harun ar-Rasyid kagum. Maka khalifah
ini pun berseru: "Alangkah indah pembagiannya."

.rofto.
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Tingkatan lia' rifatullah

(Mengenal Allah)

Sebagian manusia mengenal Allah melalui sifat Maha Pemurah,
Maha Pemberi, dan Maha Berbuat baik. Sebagian lainya mengenal
Allah meldui sifat Maha Memaafkan, Maha Menyantuni, dan Y*g
tidak menindak langsung kesalahan hamba-Nya. Sebagian manusia
mengenal Allah melalui sifat Maha Menindak dan Maha menlatuhkan
hukuman. Sebagian lainnya mengenal Allah melalui sifat Maha
Mengetahui dan Maha bijaksana. Sebagian lainnya mengenal Allah
melalui sifat Maha perkasa dan Maha agung. Sebagian lainnya mengenal

Allah dengan sifat kasih sayang, kebajikan, dan kelembutan-Nya.
Sebagian manusia mengenal Allah dengan sifat Mahaperkasa dan

Maha Memiliki. Sebagian lainnya mengenal Allah dengan sifat Maha
Mengabulkan do'a, Maha Menolong dalam kesusahan, dan Maha
Memenuhi kebutuhan hamba-Ny..

Orang yengpaling mengenal Allah E secara menyeluruh adalah

orang yang mengenal Rabbnya ini melalui firman-firman-Nya. Yaitu,
mengenal bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan

kemuliaan; tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia suci dari
segala kekurangan dan cacat; mempunyai semua nama baik dan segala

sifat kesempurnaan; Dia Maha Berbuat apa saja y^ng dikehendaki-
Ny"; berada di atas segala sesuatu, bersama segala sesuatu, berkuasa

atas segala sesuatu, dan mengurus segala sesuatu; Dia memerintah dan

melarang hamba-Nya; berbicara dengan kalimat-kalimat diniyyah
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Wq,W.* olthbanyebrena
dia fidak mau nelalcuknn satu lcali

tui uil kcpada Adam. Sa ncntara,

Ailam ilil,eluar*on dari Surga

hanya ksrena se$ap *oki* yorrg

dilwramlcan baglny a. Oleh karew
itn, jangan Wiah brpikir furrna
All6h fiM, *.an mengkiwn Ma

(perintah agama) dan kauniyah
(tanda-tanda alam).12 Dia lebih
besar daripada segala sesuatu
dan lebih indah daripada segala
sesuatu; Yang Maha Penyayang
di antara para perLyayang, Maha-
kuasa di antara yang berkuasa,
dan Mahabijaksana di antara
yang bijaksana.

Maka itu, al-Qur-an diturunkan agar para hamba mengenal-
Nya dan mengenal jalan y^ng mengantarkan mereka kepada-Nya,
serta mengenal keadaan orang-orang yang telah sampai atau berhasil
melaluinya.

.rofoo.

12 Yangdimaksudkalimat/iziyyahadalahperintah-perintahdanlaranganJaranganyangberhubungan
dengan syari'at Islam, sedangkan maksud kalimat kzuniyyab ddam hal ini adalah kehendak Allah
yang berhubungan dengan makhluk-Nya.
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Kffi
Kebodohan Menyebabkan Keletihan

Tidak mengenal jalen yarLgditempuh, rintanga n yalgada di ialen,
serta tidak mengetahui maksud dan tujuan akan membuat seseorang

keletihan selama perjalanannya. Tidak hanya itu, manfaat atauPun

hasil yang diperoleh ny a dari perj alanan ny a |uga sangatlah sedikit.

Orang yang seperti itu biasanya memPunyai kecenderungan
sebagaimana penjelasan berikut ini:

0 Giat mengerjakan ibadah nafilah (sunnah) namun meninggalkan
ibadahfardbu (wajlb).

2) Giat beribadah dengan anggota tubuh saia, tanpa diiringi dengan

amalan hati.

3) Giat dengan ibadah batin, tetapi dalam pelaksanaan ketaatarLyang
lahir tidak sesuai dengan as-Sunnah.l3

4) Giat bercita-citamengerjakan suatu amal tanpa mengetahui tujuan
amal tersebut.

5) Giat mengerjakan suatu amal tanpa menghindari dampak-dampak

y^ngbisa merusak amalnya, baik ketika melakukannya mauPun

setelahnya.

6) Giat mengerjakan suatu amal, namun melalaikanadanyaanugerah
yangterdapat di dalamnya; ptdahal, amal ibadah itu terlaksana
bukan karena faktor perbuatan anggota badan saia.

1r Keduanya-lahir dan batin-sepeni dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan, antara yang satu

dengan yang lainnya saling terkait.
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7) Giat mengerjakan amal tainpa, menyadari kekurangan dirinya
terkait dengan amal itu, sehingga ia terluput dari meminta ampun
kepada-Nya setelah menyelesaikennya.

8) Giat melakukan suatu amal yang belum terpenuhi haknya, berupa
nasihat dan berlaku baik, tetapi ia mengira telah memenuhi
kewajiban tersebut.

Hal-hal itulah yarr1dapat mengurangi manfaat dari amal ibadah
seseorang, padahal ia telah melakukannya dengan susah payah. Harrya
kepada Allah kita memohon taufik.

.oofoo.
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Keberadaan Hamba
Di Hadapan Allah W

Keberadaan seorang hamba di hadapan Allah ada dua macam:

(1) keberadeetnyadi hadapan Allah ketika shalat; dan
(2) keberadeennyadi hadapan Allah pada hari bertemu dengan-Nya.

Siapa saja yang telah melakukan poin pertama dengan sebenar-

benarnya, maka mudah baginya untuk mendapatkan poin kedua.
Akan tetapi, siapa saja yang meremehkan poin pertama dan tidak
memenuhi hak-haknya, sulit baginya mendapatkan poin kedua.

AUah H berfirman:
. r, -/t. /r#-_r)jl <r\ dr;L fr;;+i 5 ii;i6

{@#t;i:s;
"Ddn pada sebagian dari malam, maha bersujudlab kepada-Nya dan
bertasbihlah hepada-Nya pada bagian ydng panjang di malam hari.
Sesunggubnya muelea (orangk fir) itu mencintai kehidupan (dania) dan
mmi.nggalkan bari yang berat (bari akhirat) di belakangnya. " (QS. Al-
Insaan: 2G27).

,yi6lty
'b;$ 

+Y;1
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Tiga Hikmah Penting

Berikut ini akan disampaikan tiga nasihat dan peringatan terkait
dengan pengabdian seorang hamba kepada Rabbnya W :

0 Terdapat perbedaan pahala yang sangat mencolok antara me-
laksanakan kewajiban di kala sakit dan sehat.

2) Dalam sebuah hadits qudsi dinyatakan: "sesungguhnya bamba-
Ku yang sebenarnya adalab yang mengingat-Ku saat ia berbadapan
dengan musuhnya.qa

Allah W pun berfirman:

$?';fi \;,Li61#6 ;6, -4 6yr$( <rji (,.q *
{@ <-';-$'fifi

*lYabai 
ordng-ordng ydng berirnan! Apabila kamu bertemu pasukan

(musuh), maka bertegub batilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-
banyak (berdzikir dan berdo'a) agar kamu beruntung." (QS. A1-
Anfaal:45)

3) Tidaklah mengagumkan jika orangyang sehat dan memiliki
waktu luang senantiasa mengabdi kepada Allah. Akan tetapi,
yaagmengagumkankan adalah orang yanglemah dan sakit, yang
terkuras waktunya oleh berbagai kesibukan, atau didera berbagai
musibah yangdatang silih berganti, namun hatinya tetap konsisten
dalam melakukan pengabdian kepada Allah, tidak tercemar oleh
takdir apa pun yangditetapkan untuknya.

la Lawan atau_musuh_di sini adalah seseorang yang memiliki kekuatan, keberanian, dan sifat lainnya
yang sama dengan hamba tersebut. - -
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Kita Masih dalam Perjalanan

Sejak peftama kali diciptakan, umat manusia terus berada dalam

perjalanan, dan mereka tidak turun dari kendaraannyakecuali setelah

tiba di Surga atau di Neraka kelak.

Orang yangpandai pasti tahu bahwa perialanan itu akan meng-

hadapi kesulitan dan mara bahaya. Dari itu, adalah mustahil-menurut
akal sehat-jika seorang musafir menuntut kesenangan, kenyamanan,

dan sejahteraan dalam perjalanannya. Sebab, semua itu baru bisa

diperolehnya setelah menyelesaikan perialanan. Dan sudah dimaklumi
bahwa setiap langkah dan setiap detik dalam perjalanan itu terus
berlalu dan tidak pernah berhenti.

Demikian pula dengan seorang mukallaf yang tak pernah berhenti

dan terus berlalu menyusuri perjalanannya. Terkait dengan masalah

perjalanan ini, ada sebuah riwayat yang menetapkan bahwasanya
seorang mukallaf adalah musafir y{Lgharus memiliki kesiapan, yakni
memiliki bekal y^ngcukup sampai ke tempat tujuan. Kalau pun ia
singgah, tidur atau pun istirahat di suatu tempat dalam perjalanannya,
maka ia harus bersiap-siap untuk kembali melaniutkan perjalanan.
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Tanda-tanda Kebahagiaan
Dan Kesengsaraan

1. Kebahagiaan dan kesengsaraatr

Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah

semakin bertambah ilmu yang dimiliki seorang hamba, maka

semakin bertambah pula ketawadhuan dan kasih sayangnya. Semakin

bertambah amalnya, maka semakin bertambah pula ketakutan dan

kewaspad aannya. Semakin bertambah umurnya, maka semakin

berkurang kerakus atrnya. Semakin bertambah hartanya, semakin

bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya. Semakin
bertambah kedudukan dan martabatnya, maka semakin bertambah

pula kedekatannya kepada sesama manusia, uPayanya untuk
memenuhi kebutuhan mereka dan sikap tawadhu'nya di hadapan

mereka.

Di antara tanda-tanda kesengsa raanadalah semakin benambah ilmu
yarLgdimiliki seorang hamba, maka bertambah pula kesombongan

dan keangkuhannya. Semakin bertambah amalnya, semakin ia
membanggakan dirinya, meremehkan orang lain, dan berbaik sangka

kepada diri sendiri. Semakin bertambah umurnya, semakin benambah

pula kerakusannya. Semakin bertambah hartanya, maka semakin

tertan bah kebakhilan dan kekikirannya. Semakin bertambah
kedudukan dan martabatnya, semakin bertambah pula kesombongan

dan keangkuhannya.

Fawaidul Fawaid 587



Semua itu merupakan ujian dan cobaan yang diberikan Allah
kepada para hamba-Nya. Sebagian dari mereka ada yenglulus dari
ujian dan cobaan tersebut sehingga mendapatkan kebahagiaan,namun
sebagian lainnya justru gagal dan malah mendapatkan kesengsaraan.

2. Kemuliaan dan kenikmatan

Demikian pula halnya dengan kemuliaan. Kemuliaan merupakan
cobaan dan ujian dari Allah, baik kemuliaan karena memiliki
kekuasaan, kepemimpinan, maupun harta. Allah W berfirman
menirukan perkataan Nabi-Nya, Sulaiman-Ury, ketika beliau melihat
singgasana Ratu Balqis berada di hadapannya:

*Ini termasuk karunia Rabbku untuh mengujiku, apakah aku bersyukur
atau mengingkari (nikmat-Nya)." (QS. An-Naml: 40)

Nikmat Allah j uga merupakan uj ian dan cobaan, untuk mengetahui
kesyukuran orang-o rang yerrg bersyukur dan kekufuran orang-orang
y{tgkufur. Begitu pula dengan musibah y*g merupakan ujian dan
cobaan dari-Nya. Sebab, selain menguji dengan kenikmatan, Allah
juga menguji dengan musibah.

Allah H berfirman:

{@3i'iK*. rrfr.J;)$ul1;}

l'rtl:f@ i;i q 3# i3, i:Si'tJ {;t t, iaff;f[ ]
{ G) 

-ir@ 
#te; 3;; iir ri; ;:'{i i{t: c

*Mdkd adapun rnanusia, apabila Rabbrrya mmgujirrya klu memuliakan-
nya dan memberinya kesenangan, rnaka dia berh,ata: 'Rabbku telah
memuliakanku.' Namun apabila Rabbnya mmgujinya lalu membatasi
rezekinya, maka dia berkata: 'Rabbku telah mengbinaku.' Sekali-kali
tiddh!' (QS. Al-F $r: 15-17)

Maksudnya, tidak setiap orang yeng mendapatkan kelapangan,
anugerah, dan kenikmatan adalah orang yang Aku muliakan.
Demikian ju1^, tidak setiap orang y{rg mendapatkan musibah dan
rizki y ang sempit adalah orang y{Lg Aku hinakan.
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Perpaduan Yang Akan
Membuahkan Kebaikan

Berikut ini adalah uraian tentang beberapa hal, baik berupa sifat

maupun berbentuk perbuatan, yeo1 apabila saling berdampingan,
maka akan membuahkan kebaikan.

. lJp^ye rryata adalah pendamping iman. Apabila iman dan upaya

oy^tedipadukan, keduanya akan membuahkan amal shalih.

. Berbaik sangka kepada Allah adalah pendamping kebutuhan dan

ketergantungan kepada-Nya. Apabila keduanya berpadu ketika
berdo'a, niscaya permohonan itu akan terkabul.

. Takut adalah pendamping cinta. Apabila keduanya berpadu, akan

lahirlah kepemimpinan ddam agama.

Allah berfirman:

WgG,u)\*a -z tu {7't-'' tJ\ a.*:rl
-)'fr

{
nDan Karni jadikzn di anara mereka itu pernirnpin-pernimpin yang

rnemberi petunjuk dengan perintab Kami selama tnereka sabar.

Mereka mqakini dldt-d,yd.t Karni." (QS. As-Sajdah: 2a)

o Meneladani Rasulullah adalah pendamping keikhlasan. Apabila
keduanya berpadu, maka akan berbuah diterima dan diperhitung-
kannya amalan.

6^

Fawaidul Fawaid 589

)t

,;b
.. )-)op)-



Amal adalah pendamping ilmu. Apabila keduanya berpadu,
niscaya terwujudlah keberuntungan dan kebahagiaan. Namun
apabila salah satunya terpisah dari yang lainnya, maka pemiliknya
tidak akan mendapatkan manfaat ap^-apa.

Sifat santun adalah pendamping ilmu. Apabila keduanya berpadu,
tercapailah kemuliaan di dunia dan akhirat, serta ilmu para ulama
akan terasa manfaatnya. Namun jika salah satunya terpisah dari
yang lainnya, maka hilanglah manfaat santun dan pemanfaatan
ilmu para ulama.

Kebulatan tekad adalah pendamping mata hati. Apabila keduanya
berpadu, penyandangnya akan memperoleh kebaikan dunia dan
akhirat. Semangatnya akan membawanya menggapai semua
kedudukan tinggi. Dengan kata lain, luputnya segala kesempurnaan
diri tidak lain disebabkan oleh butanya mata hati atau nihilnya
kebulatan tekad.

Niat yang baik adalah pendamping akal sehat. Apabila keduanya
tidak ada, maka hilanglah semua kebaikan. Tapi apabila keduanya
berpadu, maka terwujudlah pertolongan dan kesuksesan. Sungguh,

hanya penelantaran dari Allah dan kegagalanlah yangakan muncul
apabila keduanya luput dari hati manusia. Jika terdapat ide tanpa
keberanian, yang demikian itu hanya menyisakan sifat pengecut
dan lemah. Adapun jika terdapat keberanian tanpa ide cemerlang,
maka itu akan melahirkan keceroboh an yangakan mengakibatkan
kebinasaan.

Kesabaran adalah pendampingpandangan hati. Apabila dua hal ini
berpadu, maka keduanya akan menghasilkan kebaikan. Al-Hasan
pernah menyatakan: "Apabila kamu hendak melihat orang yang
tajam mata hatinya namun bukan penyabar, niscaya kamu akan
dapat menemukennye. Begitu pula apabila kamu hendak melihat
seorang penyabar namun tidak tajam pandangan hatinya, kamu
pun pasti akan dapat menemukannya. Akan tetapi, apabila kamu
melihat seorang penyabar lagi tajam pandangan mata hatinya,
maka itulah kesempurn aar, y ang sesun gguh ny a." I

1 HR.Ibnul Mubarak ddam az-Zubd (hlm. 13).
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o Nasihat adalah pendamping akal. Jika nasihat itu kuat, maka kuat
pula akal dan semakin cemerlanglah ia.

o Dzikir dan pikir adalah dua hal yarrrgsaling berdampingan. Apabila
keduanya berpadu, akan muncullah sikap zuhud terhadap dunia
dan kecintaan terhadap akhirat.

o Takwa adalahpendamping tawakkal. Apabila keduanya berpadu,

maka hati pun menjadi lurus.
o Tidak panjang angan-angan adalah pendamping bekal untuk

berjumpa dengan Allah. Jika keduanya berpadu, seluruh kebaikan
akan menjadi miliknya. Tapi jika keduanya berpisah, seluruh
keburukan akan menimpanya.

o Pendamping cita-cita tinggi adalah niat yang benar. Apabila
keduanya berpadu, niscaya hamba akan sampai ke puncak yang
diinginkannya.

.otlro.
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Orang Yang Paling Bermanfaat
Dan Paling Berbahaya

Orang yangpaling bermanfaat bagi Anda adalah orang yang
menempatkan diri Anda di dalam dirinya, sehingga Anda mamPu
menanamkan atau memberikan kebaikan kepadanya. Itulah sebaik-

baik pertolongan untuk Anda dalam hal memberikan manfaat
untuk orang lain dan dalam mencapai kesempurnaan diri Anda
sendiri. Sebab, manfaat yer,1 Anda peroleh dari orang itu, pada

hakikatnya, sama dengan manfaat yang didapatkannya dari Anda;
bahkan, mungkin saja manf eat yatrg Anda peroleh lebih banyak
daripada y 

^ng 
diperolehnya.

Orangyang paling berbahaya bagi Anda adalah orang yang berhasil

menempatkan dirinye di dalam diri Anda, sehingga Anda berbuat
maksiat karena terpengaruh oleh keburukan dirinya. Akibatnya,
orang itu pun menjadi 'penolong" Anda dalam hal memberikan
kemudharaiten dan dalam menambah kekurangan pada diri Anda
sendiri.

.oofor.
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Macam-Macam Cara
Membelanjakan Harta

Hanaterdiri dari empat jenis, ditinjau dari caramemperoleh dan
membelan jakannya:

0 Harta yang diperoleh dengan ketaatan kepada Allah W dan
dikeluarkan di jalan Allah. Inilah sebaik-baik hana.

2) Harta yang diperoleh dengan cara bermaksiat kepada Allah dan
dikeluarkan untuk berbuat maksiat kepada-Nya. Itulah seburuk-
buruk harta.

3) Hartayangdiperoleh dengan cara menyakiti sesama Muslim dan
dikeluarkan untuk menyakiti sesama Muslim. Ini juga termasuk
seburuk-buruk hafta.

4) Harta yang diperoleh dengan cara yarLg mubah dan dikeluarkan
untuk memenuhi syahwat yangmubah pula. Pada yangdemikian
itu tidak terdapat pahala ataupun dosa.

Apa yang dikemukakan di atas adalah pokoknya. Masih terdapat
tiga jenis harta lainnya, yang merupakan cabang dari keempat pokok
di atas, yaitu:

0 Harta yangdiperoleh dengan carayanghaq (baik), lalu dikeluarkan
untuk hal yang bathil.

2) Hartayang diperoleh dengan carayang bathil (buruk), lalu
dikeluarkan untuk sesuatu yang haq, maka pengeluarannya itu.
menj adi kaffarat (penebus)nya.
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3) Hartayangdiperoleh dengan carayangsyubhat (belum jelas baik
dan buruktya), maka kaff.aratnya adalah dengan menginfakkan
hart a tersebut untuk ketaatan.

Cara mendapatkan dan membelaniakan harta selalu berkaitan
dengan pahaladan siksa, juga pujian dan celaan. Seseorang akan ditanya
tentang pemasukan dan pengeluararLnye; dari mana ia mendapatkan
hartanya dan ke mana ia membelanjakan hartanya?2

.oofoo.

2 Hal ini mengisyaratkan kepada hadits: "Tidak tergelincir (beranjak) kedua telapak kaki seorang

hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari Kiamat kelak hingga ia ditanya tertang
empat perkara ...."
Deiajai hadits ini hasan. Lihat tahhrij-nya dalam ta'lQ saya terhadap kitab "Dzamtnu Man Laa
Ya'tnal bi'Ilmibi" (ro.1) karya Ibnu 'Asakir.
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Pergulatan Antara Syaitan Dan Malaikat

Allah W menanamkan permusuhafl antara syaitan dan Malaikat,
antarla akal dan hawa nafsu, dan antara nafsu ammarab dan hati. Dia
menguji hamba-Nya dengan semua itu dan menghimpun di dalam
dirinya unsur-unsur tersebut. Disediakan pula oleh-Nya bala bantuan
bagi tiap-tiap kelompok berupa sejumlah tenrara dan para pembela.
Maka pertempuran pun tidak dapat dielakkan; bahkan akan rerus
berlangsung dengan kemenangan dan kekalahan yaugsilih berganti
di antara. kedua kubu, hingga salah satunya menguasaiyanglain, atau
yanglain itu dikalahkan olehnya.

Apabila kemenangan diraih oleh hati, akal dan Malaikat, maka
akan lahirlah kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan, keceriaan, dan
kegembiraan. Selain itu, didapatkanlah kesejukan hati, kehidupan
yang menyenangkan, kelapangan dada, dan harta rampasan perang
yang banyak. Akan tetapi, apabila kemenangan itu diraih oleh nafsu
ammarah, hawa nafsu, dan syaitan, maka muncullah keresahan,
kecemasan, kesedihan, dan segala hal yang dibenci. Selain itu,
dada menjadi terasa semakin sempit dan kekuatan Malaikat pun
terbelenggu

Bagaimana jadinya jika seorang raja dikalahkan oleh musuhnya,
diturunkan dari tahtanya,lalu ditawan dan dipenjara. Kemudian,
hartakekayaan dan semua pelayannya diambil oleh si musuh? Dalam
kondisi demikian, sang raja menjadi tidak berdaya untuk membalas
dendamnya. Bahkan ia tidak dapat meminta pertolongan kepada siapa
saja y ang dapat menolongnya.
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Di antaratanila-tsnda
lab ahagiaan seorang hamb a

ialah semakin b ertamb ah

ilmunyamaka semahn

meninglcat ketaw adhu'anny o ;
semakin b ertamb ah atnalny a

malu semakinbesar rasa

takatnyalupadaAllah;
semakin b ertamb ah usiany a

nal<n semahnbe*urang
amb isi,ny a terh adap duni a ;
s em akin b ertamb ah ho*any a

mokn semakinbertambah

p ula lc.e d erm aw ananny a ; dan

s em akin tingg lu duduknnny a

makn semakin delcatu

dengan sesama

Sementara itu, di atas raja, itu ada

Allah; Raja Yang Mahaperkasa dan Yang

tidak akan terkalahkan. Raja yang selalu

menang ini tidak dapat ditaklukkan.
Dia Mahamulia yarLg tidak mungkin
dihinakan siapapun. Allah lalu mengirim
surat (utusan) kepada rajayang kalah
guna menyampaikan hikmah-Nya:
Jika kamu meminta pembelaan kepada-

Ku, niscaya Aku akan membelamu.

Jika kamu meminta tolong kepada-
Ku, pasti Aku akan menolongmu. Jika
kamu memohon perlindungan kepada-

Ku, niscaya Aku akan membalaskan
dendammu. Jika kamu lari menghampiri-
Ku dan berlindung kepada-Ku, pasti Aku
akan membuat musuhmu bertekuk lutut
kepadamu dan akan Kujadikan ia sebagai

tawananmu."

Jika raja yang ditawan ini berkata: 'Musuhku telah mengikat
dan membelengguku dengan kuat. Ia menghalangiku untuk bangkit
kepada-Mu, untuk lari ke hadapan-Mu, dan untuk berjalan menuju
pintu-Mu. Jika Engkau mengutus seorang tentara-Mu untuk me-

lepaskan tali ikatanku dan melepaskan belengguku hingga dapat

mengeluarkan diriku dari penjara musuhku ini, niscaya aku akan

segera bersimpuh pintu-Mu. Jika tidak Engkau lakukan, niscaya

aku tidak mungkin keluar dari peniaraku dan tidak mungkin dapat

melepas belengguku."

Jika raja itu mengatakan demikian dengan tujuan memProtes
Allah, menolak surat-Nya, dan ridha terhadap aPayarLg dilakukan
musuhnya, maka Raja yang Mahaagung akan membiarkan dirinya
berada dalam kondisi tersebut. Bahkan, Dia akan membiarkan rala

yatgdurhaka ini leluasa berada di dalam kesesatannya.
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Akan tetapi, jika si raja mengatakan demikian karena benar-
benar merasa butuh kepada-Nya dan menggambarkan kelemahan
dan kehinaannya; serta bahwa ia terlalu lemah dan hina untuk
berjalan menghampiri-Nya, terlalu lemah untuk bisa keluar dari
tahanan musuhnya, dan terlalu lemah untuk membebaskan diri
dari cengkraman musuhnya dengan tenaga dan upayanya sendiri;
dan meyakini bahwa salah satu kesempurnaan nikmat-Nyr-
sebagaimana Dia telah mengirimkan surat tersebut-adalah dengan
mengirimkan sebagian bala tentara dan pasukankeralaan-Nya untuk
menyelamatkan dirinya, menghancurkan pintu penjaranya, dan
melepaskan belenggunya; maka dalam kondisi seperti ini, jika Raja
melakukan semua harapan raja yang lemah itu, berarti Dia telah
menyempurnakan anugerah-Nya kepa danya.

Adapun jika Allah menolak keluhan raja tersebut, hal ini tidak
berarti Dia telah berbuat zhalim kepadanya atalr menghalangi
haknya. Akan tetapi, perlu dipahami bahwasanya pujian dan
hikmah-Nyalah yang menuntut penolakan tersebut, sehingga Dia
membiarkan raja itu tetap berada di tahanan musuh. Terlebih lagi,
jika sebenarnya ia mengetahui bahwa dirinya juga merupakan
tahanan itu adalah tahanan-Nya.Juga, apabila ia sadar bahwa musuh
yang menahannyahanyalah salah satu hamba-Nya; yang ubun-
ubunnya berada di tangan-Nyr, bahkan ia tidak dapat bertindak apa

pun tanpa memperoleh izin dan kehendak-Nya.

Dengan pengetahuan demikia n, rajayane berada di dalam tahanan
itu tidak akan menoleh kepada musuh, tidak takut kepadanya, dan
tidak berkeyakinan bahwa musuh tersebut mempunyai andil di
dalam segala urusannya serta yakin bahwa ia tidak dapat memberikan
manfaat atau bahaya kepadanya. Akan tetapi, raja tersebut hanya
melihat kepada Allah; Rajanya, kepada Yang Mengurusnya, dan
kepada Dzat Yang memegang ubun-ubunnya. Si raja hanya takut,
berharap, berdo'a, dan berlindung kepada-Nyr. Maka dari itu,
bala tentara penolong dan kemenangan itu pun didatangkan-Nya
kepadanya.
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Perpaduan Antara Unsur Langit
Dan Bumi Pada Manusia

1 Tubuh dan roh manusia

Tubuh anak Adam itu diciptakan dari tanah (saripati bumi),
sedangkan rohnya berasal dari alam malakut (y^ngdidiami oleh para
Malaikat penghuni langit). Lalu, keduanya (unsur langit dan bumi)
dipadukan pada sosok manusia.

Apabila seorang hamba membuat tubuhnyalapar, bangun
malam, dan mengabdi kepada Allah, maka rohnya akan merasa
ringan dan damai, sehingga rohnya akan merindukan tempat dan
alam asalnya yangtinggi (langit); yangdari sanalah ia diciptakan.

Namun, apabila hamba tersebut membuat tubuhnya kenyang,
bersenang-senang, tidur, dan melayani keinginan dan keinginan
dirinya,maka tubuhnya akan tetap berada di tempat asal penciptaannya
(tanah). Rohnya juga akan terseret bersama tubuhnya ke dalam
belenggu dunia. Seandainya rohnya tidak terbiasa dengan belenggu
itu, niscaya rohnya akan menjerit minta tolong karena terpisah dari
alam tempat asal penciptaannya, layaknyajeritan orang yang disiksa.

2. Ringannya tubuh dan halusnya roh

Inti pembahasan sebelumnya ialah, setiap kali tubuh manusia
ringan maka rohnya pun menjadi halus dan ringan pula, sehingga
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ia akan menuntut kembali ke alamnyayang tinggi. Begitu pula,
setiap kali tubuh terasa berat karena selalu menuruti syahwat dan
kesenangannya maka semakin beratlah rohnya, sehingga ia akan jatuh
dari alamnyayangtinggi ke alam bumi yangrendah.

Atas dasar itu, Anda melihat roh orang peftama (y.ng mengabdi
kepada Allah) berada di ar-Rafi.iq al-A'laa, sedangkan tubuhnya berada
di dekat Anda. Orang itu tidur di atas kasurnya sementara seakan-akan
rohnya berada di Sidratul Muntaha, sedang berkelana di sekitar'Arsy.
Adapun orang kedua (orang yaln:g menunrti hawa nafsunya), Anda
melihatnya senantiasa mengabdi untuk jasadnya, sedangkan rohnya
mengembara di alamyanghina, dan berkelana di seputar kehinaan.

Sesungguhnya, roh yang telah terpisah dari tubuh nya akanbertemu
dengan Ar-Rafiiqul A'laa ata:u Ar-Rafiiqul Adnaa. Ar-Rafi.iqul A'laa
merupakan tempat segala kesejukan hati, kenikmatan, kebahagiaan,
kegembiraan,kelezatan, dan kehidupan yang baik. Sebaliknya, Ar-
Rafiiqul Adnaa adalahtempat segala kecemasan, keresahan, kesempitan,
kesedihan, kesengsa r aan, dan kehidu pan y arrg sempit.

Allah \H ber{irman:

{ @ G'^$, fr i'9,ea) e *;J fr y
"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maha sunggub, dia
akan menjalani kebidupan ydng sernpit." (QS. Thaha: 124)

Yang dimaksud dengan "peringatan" dalam ayat tersebut adalah
firman-firman-Nya y angditurunkan kepada Rasul-Nya. Adapun y ang
dimaksud dengan "berpaling darinya" adalah tidak merenungi dan
tidak mengamalkan firman-firman Allah tersebut. Sementara mengenai
makna "penghidup an y ang sempit ", mayoritas ulama menafsirk anfly a
dengan adzab kubur; sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Mas'ud, Abu
Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Ibnu'Abbas. Penafsiran ini pun
dikuatkan oleh sebuah hadits yangberstatus marfu'.3

3 Penafsiran dari Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Tafsiir-nya (no. 2Q771)
dan al-Baihaqi dalam Ytttab ltsbaat 'Adzaabil Qabri (no.9). Adapun penafsiran dari Abu Sa'id
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3. Makna kata dbank Gs,*s|l

Kata dhank dari segi bahasa berarti kesempitan dan kesusahan.

Karena itulah, segala yang sempit itu diseb rx dbank. Terdapat ungkapan
dalam bahasa Arab manzhilun dhank artinya rumah yangsempit, dan
ungkapan serupa 'aisyun dhank artinya hidup yangsempit.

Dengan demikian, penghidupan y^ng sempit dalam hal ini
merupakan ganjaran dari sikap berlebihan dalam menuruti keinginan
nafsu dan tubuh, yaitu dengan menuruti syahwat, kelezatan dan
kesenangan duniawi. Sebab, setiap kali Anda memperluas ruang
gerak nafsu dengan menurutinya,berarti Anda telah mempersempit
hati, sehingga kesempitan hidup pun dirasakan. Dan, setiap kali Anda
mempersempit ruang gerak nafsu dengan tidak menurutinya,berarti
Andatelah melapangkan hati, sehinggahatipun menjadi lapang dan lega.

Jadi, kesempitan hidup di dunia yangdiisi dengan ketakwaan akan
berbuah kelapangan hidup di alam barzakh dan akhirat; sedangkan
kelapangan hidup di dunia yang diisi dengan kebiasaan menuruti
hawa nafsu akan berbuah kesempitan hidup di alam barzakh dan
akhirat.

4. Mengutamakan kehidupan yang baik

Ut amakanlah y angp alin g baik, paling menyenan gkan, dan p aling
kekal di antara dua kehidupan tersebut (maksudnya, mengutamakan
kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia).

Sengsarakanlah tubuh demi menggapai kebahagiaan roh; bukan
sebaliknya, menyengsarakan roh demi menggapai kesenangan tubuh.
Sebab, kesenangan dan kesengsaraan roh itu lebih besar dan lebih
kekal, sedangkan kesenangan dan kesengsaraan tubuh lebih singkat
dan lebih sepele.a Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

diriwayatkan oleh 'Abdur Razzaq dalam al-Musbannaf (no. 6741) dat al-Baihaqi dalam Kitab
hsbaat 'Adzaabil Qdbri (no.73). Sementara hadits tnarfu' yang dimaksud diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban (no. 3119), al-Baihaqi dalam Kitab hsbaat Adzaabil QdM (no. 57,58), dan al-Hakim
(I/381); dari Abu Hurairah, dengan sanad hasan.

a Lihat ash-Shawaa'iqul Mtrsahh [VA+s-s+o; dan Madaarijas Salihiin [/ +++) karya penulis '1i15.
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Pentingnya Berdzikir Dan Bersyukur

Agama dibangun di atas dua pondasi, yaitu dzikir dan syukur.
Terkait dengan hal ini, Allah lffi berfirman:

{ @ elK {;,tt HG :{i"l' o.!5su y
*Maka ingatlab kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlab
kepad,a-Ku, dan jangankh kamu ingkar kepada-Kz. " (QS. Al-Baqarah : L52)

Nabi '4W jug pernah bersabda kepada Mu'adz €F, : "Demi
Allah, sesungguhnya aku mencintaimu; maka janganlah kamu lupa
mengucapkan do'a ini setiap selesai shalat:

((.,j!iqe F, srQ a;> & ti.-lr ll
'Ya Allah, bantulah diriku agar senantiasa berdzikir kepada-Mu,
bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.'"5

Dzikir yangdimaksud di sini bukan sekadar menyebut dengan lisan,
melainkan maksudnya adalah dzikir hati dan dzikir lisan.

Dzikir kepada Allah meliputi dzikir dengan asma-asma dan
sifat-sifat-Ny., dzikir dengan (mengingat) perintah dan larangan-
Ny., serta dzikir dengan (mengamalkan) firman-Nya. Dzikir-dzikir
tersebut menuntut seseorang untuk mengenal-Nya, mengimani-
Nyr, dan mengimani sifat-sifat kesempurnaan-Nya dan sifat-sifat

5 HR. Abu Dawud (no. 985), Ahmad (IVl338), an-Nasa-i [],/502),Ibnu Khuzaimah (no. 724), dan
al-Hakim Q,/267); dari Mu'adz, dengan sanad shahih.
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keagungan-Nyr. Dzikir dalam hal ini juga meliputi puji-pujian kepada-

Nya dengan berbagai pujian mulia. Sungguh, amal yang demikian
tidak dapat dilakukan seseorang melainkan dengan terlebih dahulu
mentauhidkan-Nya.

Kesimpulannya, dzikir hakiki yang ditujukan kepada-Nya
menuntut semua itu, juga menuntut setiap hamba untuk mengingat
segala nikmat dan anugerah, serta menuntut kesadaran diri atas
perlakuan baik-Nya kepada semua makhluk.

Adapun bersyukur kepada Allah, aftinya adalah melaksanakan
ketaatan dan berupaya mendekatkan diri kepada-Nya melalui semua

hal yang dicintai-Nya,lahir maupun batin.

Kedua perkara ini, dzikir dan syukur, merupakan pokok agama

Islam. Berdzikir kepada Allah membuat seseorang pasti mengenal-
Nyr, sedangkan bersyukur kepada-Nya mengandung makna ketaatan
kepada-Nya. Kedua hal tersebut merupakan tujuan diciptakanrtya
jin dan manusia, serta langit dan bumi. Untuk tujuan itu pula,
ditetapkan oleh-Nya pahala dan hukuman, diturunkannya Kitab-
Kitab Allah, dan diutus-Nya para Rasul. Tujuan inilah yalgdisebut
dengan al-Haq (kebenaran hakiki) i lang karenanya pula, langit,
bumi, dan seisinya diciptakan. Allah W Vtahaluhur dan Mahasuci
dari menciptakan semua itu secara sia-sia tar,pa tujuan apa pun.
Hanya musuh-musuh Allah y ang berprasangka demikian.

Allah \H berfirman:

{@W 6i U ati' i,JA q;. c3 bj'i's :,\ai w vjy
tidah menciptakan langit dan bumi dan apa ydng ada di"Dan Kami

d.ntd.rd. keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-ordng kafi.r." (QS.

Shad:27)

Pada ayat yanglain, Allah W berfirman:

{@ ilLS IAfiE- @4 W.v' G'"'ii; +5cai6,i:';F
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"DAn tidaklah Kami bermain-main menciptahan langit dan bumi dan
d.pa. yd,ng ada di dntd.rd. keduanya. Tidaklah Kami ciptakan keduanya
melainkan dengan haq Benar)." (QS. Ad-Dukhaan:38-39)

Allah \H juga berfirman:

W'aai JtW65 €;"i\j o.ia\

{@
"Dd.n Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apd ydng ada di
dntdrd keduanya, melainkan dengan baq (kebenaran). Dan sunggub,
Kiamat pasti akan datang." (QS. Al-Hijr: 85)

Setelah menyebutkan beberapa ayat-Nya pada awal surar Yunus,
Allah \H berfirman:

{@ 6{,r$L5tn'x'Jlvy
"Allah tidak mencipakan demikian itu melainkan dengan baq Benar)."
(QS. Yunus: 5)

Allah lW juga berfirman:

( @'oFSi qL&L 6a'Fi;ts 4s y
"Maka apakab kamu mengira, bahan Kami menciptahan kamu main-
main (tanpa ada maksud) dan bahwa karnu tidak akan dikembalihan
kepada Kami?" (QS. Al-Mu'minuun: 115)

Allah \H pun berfirman:

{ @,biiz) 1,1t{I L$ LrL Y', y
"Aku tidak, menciptakan jin dan manusia melainhan agar mereka
beribadab kepada-Ku. " (QS. Adz-D zaariyaat: 56)

Dalam ayat lainnya, Allah W berfirman:

<rD";$\ w6*
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{ @ W *; :hLA f ii';v3.$ r*,f {i
"Allab ydng menciptakan tujub langit dan dari (penciptaan) bumi
juga serupa. Perintah Allah berlahu padanya, agar kamu mengetahui
bahan Allah Mabakuasa atas segala sesuatn, dan ilmu Allab benar-benar

meliputi segala sesuatu." (QS. Ath-Thalaaq: 12)

Allah W berfirman pula:

'^NS G',J6 iGi\ :;3i r*6*.i6Ai 4i'i4Kr'if 'J1AY

'iiStiXieuiefai -ifi"t T$3.1t;;

{@ry
*Allah telah mmjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul.
Demikian pula bulan haram, hadyu dan qala'id. Yang demikian itu
agar kamu mengetabui, bahua Allah mengetahui apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi, dan baban Allah Maba Mengetabui segala

sesud,tu." (QS. Al-Maa-id ah: 97)

Sebagaim ana dijelaskan sebelumnya, juga berdasarkan dalil-
dalil dari al-Qur-an di atas, maka jelaslah bahwa puncak tujuan
diciptakannya makhluk adalah untuk berdzikir dan bersyukur.

Allah \W ada untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Keberadaan-

Nya adalah untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri.6 Dia Mj. akan
mengingat siapa pun yang ingat kepada-Nya.Diapun akan bersyukur
kepada siapa pun yang bersyukur kepada-Nya. Dzrkir atau ingatnya
seseorang kepada-Nya menjadi penyebab ingatnya Allah \ffi kepada-

6 Makna ini disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana dicantumkan oleh
ath-Thabari dalam al-Kabiir (no. 8503) dan al-Hakim dalam al-Mustadrah 0Y294), dengan sanad
shahih. Terdapat pula riwayat semisal yang marfu', namun tidak shahib seperti halnya penilaian
Ibnu Rajab dalam kitabnya, laami'ul'[Jluum Wal-Hikam W40l), dan Ibnu Katsir dalam Tafsiir-
nya $L/720).

^i';tr{gffif,ii$i'"ril,
,sii{iiy,6-itu

oYp.,:;,*,

/ .// . r/. /</orYe'e
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ny a. D an, bersyukurnya seseorang menjadi penyebab bertambahnya
limpahan anugerah kepadanya.

Maka dari itu, dzikir harus dilakukan dengan hati dan lisan.
Adapun syukur adalah tugas hati, yang direalisasikan dengan mencintai
Allah dan berserah diri kepada-Nya. Syukur lisan yang hakiki berupa
ucapan pujian dan sanjungan, sedangkan syukur anggota tubuh yang
sebenarnya berupa ketaatan dan pengabdian.

tr Akibat Banyak Dosa dan Utang

Nabi ffi menghimpun di dalam do'a beliau kata ((ptnr)) 'banyak
dosa" dan kata ((;ift11 'banyak utang"T

S esun gguh ny a, banyaknya dosa mengakib atkan kerugian akhirat,
sedangkan banyaknya utang mengakibatkan kerugian dunia.

...4 a..

7 Maksudnya, ketika Rasulullah memohon pedindungan kepada Allah dari dua hal tersebut. Hadits
tentangnya diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 832) dan Muslim (no. 589) dari 'Aisyah.
Syaikh al-Albani menyatakan di dalam kitabnya, Sbifatusb Sbahatin Nabi ffi (hlm. 184): "Kata
ma'tsam ( FL ) berani suatu hal yang membuat manusia berdosa, atau dosa itu sendiri. Kata ini
menggunakan bentuk masbdar (sif"t9 sebagai pengganti isitn $romira). Demikian pula kata
magharam (i;J), y^ng hendak beliau sampaikan dengan kata ini adalah utang."
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Antara Kesenangan Yang Haram
Dan Yang Halal

1. Pentingnya kedalaman berpikir

Kesenangan y^ngdiharamkan itu bercampur dengan keburukan
ketika menikmatinya,dan pasti membuahkan kepedihan di akhirnya.
Oleh sebab itu, apabila muncul dorongan yang sangat hebat untuk
melakukan kesenan gan yang diharamkan, maka pikirkanlah terlebih
dahulu bahwa kesenanganyang diharamkan itu pasti akan hilang;
sedan gkan keburukan dan kepedihan y angdiakibatka nny a akan kekal
selama-lam anya. Kemudian, bandingkanlah kedua perkara tersebut,
I alu perhatikanlah perbedaan antar a keduanya.

Keletihan dalam mengerjakan ketaatan bercampur dengan
kebaikan, dan pasti membuahkan kesenangan dan kenyamanan
setelah melakukannya. Apabila dorongan untuk melakukan ketaatan
dirasakan oleh jiwa, maka renungkanlah bahwa keletihannya pasti
akan hilang; sedangkan kebaik an, kelezatan, dan kebahagia an yarLg
dihasilkannya akan kekal selama-lamanya. Bandingkanlah kedua
hal itu, kemudian utamakanlah yang lebih kuat dampaknya, dan
tinggalkanlah yang tidak kuat.

Jika Anda merasakan kepedihan karena melakukan ketaatan,
maka bayangkanlah kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan yarLg
akan dihasilkannya, niscaya kepedihan Anda itu reda.
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Jika Anda merasakan kepedihan karena meninggalkan kesenangan

yangdiharamkan, maka bayangkanlah kepedihan yang akan Anda
rasakan akibat melakukan kesenangan yang diharamkan, lalu
bandingkanlah kedua kepedihan itu.

2. Fungsi akal

Fungsi akal adalah mengambil manfaat yang lebih besar dengan

meninggalkan manfaat yang lebih kecil, dan menanggung kepedihan

yanglebih kecil demi menghindari kepedihan yang lebih besar.8

3. Mengetahui sebab-akibat

Setiap orang perlu memahami hukum sebab-akibat, juga

memerlukan akal yang cerdas untuk memilih yangpaling baik dan

paling bermanfaat dalam urusan apa pun. Siapa saja yang dianugerahi

akal yang cerdas dan pengetahuan yangluas, tentu ia dapat memilih
yang terbaik dan memprioritaskannya. Tapi jika akalnya kurang
cerdas dan ilmunya juga kurang luas, atau salah satunya kurang
sempurna, niscaya akan memilih yang sebaliknya.

Orang yarLgberpikir tentang dunia dan akhirat tentu menyadari
bahwa ia tidak mungkin mendapatkan salah satunya tanpa menghadapi

kesulitan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mau menghadapi
kesulitan itu demi mendapatkan yang paling baik dan paling kekal di
artar a keduanya (akhiraQ .

.orfoo.

s Kaidah ini adalah salah satu kaidah dasar dalam ilmu fiqih. Perhatikanlah! Di dalam risalah saya

yang berjudul Dbawaabitbul Ami bil Ma'ruuf ann Nalryi'anil Munkar'inda Syaihhil klaam lbni
Taimiyyah terdapat beberapa contoh penerapannya.
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Sumber Akhlak Terpuji
Dan Akhlak Tercela

l. Perbedaan sumber pada dua akhlak yang berbeda

Sumber semua akhlak tercela adalah kesombongan, kehinaan, dan
kerendahan. Sedangkan sumber semua akhlak terpuji adalah khusyu'
(tunduk kepada-N y a) dan cita-cita yangtinggi.

Membanggakan diri, kepongahan, ujub, dengki, aniaya, ke-
angkuhan, kezhaliman, keras nya hati, kecongkakan, berpaling
dari kebaikan, tidak mau menerima nasihat, minta diistimewakan,
tinggi hati, gila pangkat dan tahta, senang dipuji karena sesuatu
yang tidak dilakukan, dan sebagainya; semuanya berpangkal pada
kesombongan.

Kebohongan, kehinaan, pengkhianatan, riya' (suka pamer), makar,
tipu muslihat, rakus, khawatir, pengecut, bakhil,lemah, malas, merasa
hina (malu) kepada selain Allah W , menukar yang lebih baik dengan
yang lebih rendah, dan lain sebagainya; semuanya berpangkal dari
kehinaan dan kerendahan jiwa.

Adapun akhlak yang mulia; seperti sabar, berani, adil, beradab,
bersih hati, menjaga diri, murah hati, santun, pemaaf, lapang dada,
tabah hati, mengutamakan orang lain, membersihkan diri dari hal-hal
yang rendah, tawadhu', puas hati, jujur, ikhlas, membalas perlakuan
baik dengan kebaikan yang sama atau dengan yang lebih baik,
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melupakan kesalahan orang lain, tidak menyibukkan diri dengan
sesuatu yarLgtidak bermanfaat, bersih hati dari semua akhlak tercela,

dan sebagainya; semuanya muncul dari sikap tunduk dan keluhuran
cita-cita.

2. \$[atak bumi cerminan akhlak yang baik

Allah tH telah memberitahukan bahwa bumi itu pada mulanya
tunduk (kering dan tandus), kemudian diturunkan hujan di atas

permukaannya sehingga bumi pun menjadi hidup dan subur,e lalu
berhias (dengan berbagai tanaman) dan terlihat ceria (dengan berbagai
buah dan bunganya). Demikian pula halnya dengan makhluk yar,g
diciptakan dari tanah (yakni manusia), jika ia telah mendapatkan
bagian keberuntu ngannya, yaitu taufik.

3. \flatak api cerminan akhlak yang buruk
'\Ufatak api adalah selalu berkobar ke atas dan bersifat merusak,

kemudian padam, lalu menjadi sesuatu yangpaling hina dan rendah.
Begitu pula makhluk yang dibuat dari api. Api selalu ke atas apabila
berkobar dan bergejolak; dan sebaliknya, berada dalam kehinaan dan
kerendahan apabila telah padam.

Oleh karena itulah, akhlak-akhlak tercela mengikuti watak api
dan watak makhluk yang diciptakan dari api. Seme ntara akhlak
terpuji mengikuti tanah dan sesuatu yang diciptakan dari tanah.

O ran g yan g mempun y ai cita-cita yang tinggi dan hati yang khusyu'
(tunduk kepada-Nya), ia akan memiliki semua akhlak yang indah.
Sedangkan orang yang mempunyai cita-citayar.g rendah dan hati
yangmembangkang, ia akan memiliki semua akhlak yarLgrendah.

..ofr..

e Sebagaimana dinyatakan dalam surat Fushshilat ayar 39 dan surat Al-Hajj ayat 5.
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Bagaimana Anda
Memperoleh Kei kh lasan?

1. Ikhlas

Keikhlasan tidak dapat bersatu dengan sifat senang dipuji dan
tamak terhadap milik orang lain. Kedua hal tersebut tidak pernah
bersatu dalam hati seseorang, melainkan seperti bersatunya air dengan
api, ataupun biawak dengan ikan laut; salah satunya pasti akan
mematikan yang lain.

Jika jiwa Anda berbisik kepada Anda agar mampu bersikap
ikhlas, maka datangilah sifat tamak terlebih dahulu, lalu sembelihlah
sifat tersebut dengan pisau menerima apa adanya (tidak serakah).
Berikutnya, lihatlah sifat ingin dipuji dan disanjung yang Anda miliki,
kemudian berpalinglah dari keduanya, sebagaimana orang-orang yang
berpaling dari dunia karena mencintai akhirat.

Apabila Anda telah dapat menyembelih ketamakan dan meng-
abaikan pujian serta sanjungan tersebut, niscaya Anda akan menguasai
keikhlasan dengan mudah.

2. Senang dipuii dan disani.rrg

Jika Anda bertanya: "Apa yarLg dapat membantuku untuk
menghilangkan ketamakan dan membasmi sifat suka dipuji dan
disanjung?"
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Aku jawab, menyembelih ketamakan dapat dipermudah dengan
keyakinan Anda bahwa segala sesuatu yang diinginkan itu hanya
berada di tangan Allah semata, dan bukan berada di tangan selain-
Nyr.HanyaDia yang dapat memberikannye kepada seorang hamba,
dan tak ada seorang pun yangmampu memberikanflya selain Dia.

Sedangkan membasmi sifat senang dipuji dan disanjung, hal itu
dapat dipermudah dengan meyakini bahwa tidak ada seorang pun
yangpujiannya bermanfaat bagi Anda dan celaannya berbahaya bagi
Anda, kecuali Allah. Tak ada seorang pun yang pujiannya dapat
menghiasai diri Anda, dan kecamannyadapatmenjadi cacat bagi Anda
kecuali Allah. Pernyataan ini sebagaimana perkataan seorang Arab
Badui kepada Nabi ffi :

(( us;. ibt c.tt! 'itii ,[it ,!-tt 33 g;u';t))
"Sesungguhnya pujianku adalah hiasan (dapat memuliakan seseorang),

sedangkan makianku mampu membuat (seseorang menjadi) hina.'
Mendengar ucapannya, beliau pun bersabda: 'Itu khusus bagi Alah w} .""0

3. Antara orang yang memuii dan yang mencela

Abaikanlah pujian yang tidak membuat Anda menjadi mulia.
Abaikanlah juga celaan yarrgtidak menjadikan Anda hina.

Senanglah Anda terhadap pujian dariDzat yarLg sanjungan-Ny,
mengandung semua kebaikan dan celaan-Nya mengandung semua
keburukan (yaitu Allah). Sungguh, yangdemikian itu tidak mungkin
dapat dilakukan tanpa kesabaran dan keyakinan. Jika kesabaran
dan keyakinan Anda hilang, maka Anda sepefti orang yang hendak
menganrngi lautan tanpa bahtera.

Allah liH berfirman:

10 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no.3266), dari al-Barra' bin 'Azib, dengan sanad shahih. Hadits
ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (IIy488 daiyl/393-394), sena ath-Thabrani dalam al-Kabiir
(no. 878), dari al-Aqra' bin Habis. Al-Haitsami, di dalam kitab al-Majrnaa'$n/108), berkomentar:
"Semua perawi dalam salah satu dari dua sanad Ahmad berstatus shahih, yaitu jika riwayat tersebut
didengar langsung dari al-Aqra'. Jika tidak demikian, maka derajat riwayat itu sama dengan sanad
dari Ahmad yanglainnya."
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{ @ 6t;\ t5( JiUa.\;'3- ;i'i ;6 4 ie *
"Maka bersabarlah enghau (Mubammad), sunggub, janji Allah itu
benar dan sekali-kali jangan sampai orang-ord.ngydng tidak mqtakini
(kebenaran dyat-ttydt Allab) itu menggelisahkan engkau." (QS. Ar-
Ruum: 60)

Allah W juga berfirman:

6*;.w9rj,t4rr6; 5 6;1, 614 r4 & (G:r y

{@
nDan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dcngan perintab Kami selarna mereka sabar. Mereka
mqtahini d,yat-dydt Kami." (QS. As-Sajdah: 24)

.ooftr.
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"ffi.

Konsistensi Hati Dan Tubuh

Inabab (kembali atau bertaubat*d) adalah i'tikaf hati untuk
beribadah kepada-Nya, sepefti halnya i'tikaf badan untuk beribadah

di dalam masjid dan tidak meninggalkannya.

Hakikat inabab adalah konsistensi (ketekunan) hati untuk selalu

mencintai Allah dan mengingat-Nya dengan mengagungkan dan

membesarkan-Nya, dan konsistensi anggota tubuh untuk mentaati-
Nya dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah ffi. Orang yang
hatinya tidak konsisten kepada Allah \H semata, pasti akan condong
untuk menyembah berhalayang beraneka ragam jenisnya. Hal ini
sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh imaamul bunafaa
(Ibrahim aW) kepada kaumnya:

{ @ 'o};G(i5l rirl;!s(ri"r}
"Patung-pd.tung apakab ini yang kamu tekun rnenyembahnya?" (QS.
Al-Anbiyaa': 52)

Ibrahim dan kaumnya berbeda pandangan tentang hakikat beribadah.

Kaumnya lebih memilih menyembah patung, sedangkan Ibrahim
lebih memilih beribadah kepada Allah W secara konsisten dan tidak
berpaling dari-Nya.

Kata ji[i.ll, sebagaimana dalam ayat di atas, adalah bentuk jamak

dari kata iri#r, yang artinya bentuk atau gamb ar yang diserupakan
dengan sesuatu.
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Maka, keterkaitan hati, kesibukan, dan
kecenderungannya kepada sesuatu selain
Allah Mj , menunjukkan tertambatnya
hati itu kepada "patung-patung" yang
bersemayam di dalamnya. Yang demikian
itu sama saja dengan beribadah kepada
patung-patung tersebut. Oleh karenanya,
wujud kemusyrikan para penyembah
berhala terletak pada tertambatnya hati,
cita-cita, dan keinginan mereka pada
berhala-berhala y ang disembah.

Jika di dalam hati seseorang ter-
dapat "berhala-berhala" yang telah me-
nguasai dan memperbudak jiwanya,
dalam arti hatinya bergantung kepada
"berhala-berhala itu", maka orang yang demikian sama saja dengan
menyembah berhala-berhala tersebut secara tyat^. Oleh sebab itu,
Nabi ffi menamai orang yang demikian sebagai hamba berhala itu.
Bahkan, beliau mendo'akan kecelakaan dan kehinaan untuknya
dengan mengatakan:

* W \i\ 3 ,JKI\ 3 ,fus,fjitr 'r)L ,_G f6;lr '^" ,_G ))
(( ',in;jl

"Celakalah hamba dinar! Celakalah hamba dirham! Celaka dan hinalah
ia! Apabila duri telah masuk ke dalam tubuhnya, maka tidak akan ada

orang yangdapat mengeluarkannya."lr

Pada hakikatnya, seluruh umat manusia yang lahir di dunia
ini sedang menempuh perjalanan jauh. Setiap musafir pasti akan
berangkat menuju tempat tujuannya dan akan singgah di tempat yang
nyaman.

11 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2887) dari Abu Hurairah. Lihat pula penjelasan mengenai kata
((;+)) dalam kitab al-Qaamuusul Mubiith ftlm. 688).

Orangyangpaling
b rmanfaat b a$ Anda ialah

orangyangmenempatlwn

diriAndadidalam
hatinya sehinggaAnda

b k a b erkontrib usi untuk

h,rb aikan diriny a. Adapun

or ang y ang p aling b erb ah ay a

i alah o r ang y ang b erh asil

in etry em ay amknn diriny a

dihatiAnda, sehingga

Andaterjerumusfu dalam

letnalcstatan dikarenakan

kendalinya.
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Begitu pula halnya, orangyang mencari Allah dan kehidupan
akhirat sedang berjalan menuju Allah W dalam perjalanan paniangnya.

Ia akan singgah di hadapan Allah ketika telah berhasil mendatangi-
Nyr. Inilah cita-cita luhurnya, baik selama dalam perjalanan maupun
sesudah sampainya:

,s)tt A,9:6 'q;+S*; tyii@-'#iJAiWy
(@,*,y$@

" lVabai j iua y d.ng tenang! Kembalilab kepada Rabbmu dengan hati y ang

ridba dan diridbai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba'
bamba-Ku, dan masuklah ke dalam Surga-Ku." (QS. Al-Fajr:27-30)

Terkait tujuan ini, isteri Fir'aun pernah berdo'a kepada Allah
t:ir,lg.

{@fai cC;!)3+4ni{;y
"Ya Rabbhu, bangunkanlab untukku sebuab rumab di sisi-Mu dalam
Surga." (QS. At-Tahriim: 11)

Pada ayatini,isteri Fir'aun memohon kepada Allah agar dibangunkan
sebuah rumah untuknya di sisi-Nya. Ia terlebih dahulu memohon
rumah itu dibangun di sisi-Nya, sebelum memohon agar rumah itu
ditempatkan di dalam Surga. Sebab, memilih tetangga harus lebih
diutamakan daripada 1okasi."12

.rtfoo.

12 Makna yang terkandung dalam ungkapan ini benar dan indah. Akan tetapi, sanad lafazh ini tidak
shahih meskipun diriwayatkan secara marfu'. Lihat risalah sty^y^ngberjudul Huquuqul Jaarifis
Sunan utal Aatsaar Qim.37).
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Allah Tidak Menjadikan Dua Hati
Dalam Diri Seseorang

Sebuah wadah baru bisa diisi dengan sesuatu jika kosong dari
lawan sesuatu tersebut. Hukum ini, selain berlaku untuk dzat dan
benda, juga berlaku untuk hal-hal yarLg berkaitan dengan keyakinan
dan kehendak.

Apabila hati seseorang dipenuhi oleh keyakinan dan rasa cinta
terhadap perkara yangbathil, maka tidak ada lagi ruang di dalamnya
untuk menempatkan keyakinan dan rasa cinta terhadap perkara yang
h.q.

Demikian pula, apabila lidah seseorang terbiasa disibukkan
dengan membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, niscaya ia tidak
mungkin berbicara tent ang sesuatu y ang bermanfa at b aginy a, kecuali
setelah lidahnya dikosongkan dari perkataan-perkataan y arrg bathil.

Begitu pula anggota tubuh, jika telah disibukkan dengan selain
ketaatan kepada Allah W , maka tidak mungkin anggota tubuh itu
dapat disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, kecuali setelah
dikosongkan terlebih dahulu dari perbuatan yarLg berlawanan
tersebut.

Hati pun demikian, jika sudah sibuk mencintai sesuatu selain
Allah IH, sibuk dengan keinginan terhadap sesuatu selain Allah, serra
sibuk merindukan dan larut kepada selain Allah, pastilah ia tidak
mungkin sibuk untuk mencintai Allah dan menginginkan-Nya, juga
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dalam merindukan pertemuan dengan-Nya, kecuali setelah hati itu
dikosongkan dari keterkaitannya kepada selain Allah W .

Gerakan lidah tidak mungkin sibuk menyebut Allah, begitu pula
anggota tubuh lainnya tidak akan sibuk melayani Allah, terkecuali
jika lidah dan anggota tubuh tersebut dikosongkan terlebih dahulu
dari menyebut selain Allah atau melayani selain-Nyr.

Jika hati telah dipenuhi oleh kesibukan dengan sesama makhluk
dan ilmu yang tidak bermanfaat, maka tidak ada lagi ruang di dalamnya
untuk menyibukkan diri dengan Allah, termasuk untuk mengenal
asma-asma, sifat-sifat, maupun hukum-hukum-Nya.

Ada hikmah di balik semua itu. Yaitu, pengaruh dari penyimakan
hati serupa dengan pengaruh dari penerimaan telinga. Apabila hati
terbiasa menyimak perkataan yarlLgtidak berhubungan dengan A1lah,
niscaya ia tidak akan mendengar atau memahami firman Allah.
Sebagaimana ketika hati cenderung dan cinta kepada selain Allah \H ,

di dalamnya pasti tidak akan ada kecenderungan dan kecintaan
kepada-Nya. Jika hati sudah berbicara dengan selain dzikir kepada
Allah, maka hati tidak akan berbicara dengan dzikir kepada-Nya;
sebagaimana halnya lidah.

Oleh sebab itu, di dalam kitab ash-Sbahiibl3 disebutkan bahwasanya
Nabi ffi pernah bersabda:

( .\h -t# :ti n'i,,;3 r; & w ?si .; ;,J,i-i-.y ll
"Seandainya perut seseorang di antara kamu dipenuhi oleh nanah
sampai nanah itu menggerogoti dan merusaknya, sungguh yang
demikian itu lebih baik baginya daripada dipenuhi oleh sya'ir (ymg
melalaikan)."

Pada hadits di atas, Nabi ffimenjelaskan bahwaperut manusia bisa

dipenuhi oleh sya'ir. Artinya anggota tubuh ini dapat pula dipenuhi

13 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6155) dan Muslim (no. 2257) dari Abu Hurairah. Kata
((t-j)) dalam hadits di atas bermakna menggerogoti dan merusak perut. Lihat prla Fathal Baarii
(x/550).

Fawaidul Fawaid 617



oleh perkara-perkara syubbat (yang tidak jelas halal-haramnya),
hal-hal yang meragukan, segala takhayul (khayalan), asumsi-asumsi
y angtidak ny ata, pengetahu an y angtidak bermanfaat, humor dalam
kehidupan, berbagai lelucon, hikayat-hikayat, dan sebag ainy a.

Apabila hati seseorang telah dipenuhi oleh hal-hal tersebut,
kemudian datanglah berbagai kebaikan y^rLghendak menempatinya
(berupa hakikat-hakikat al-Qur-an serta ilmu agama yar,g akan
membuat dirinya sempurna dan bahagia), niscaya semua hal positif itu
tidak akan mendapatkan tempat dan tidak akan diterima. Akibatnya,
seluruh hakikat al-Qur-an dan ilmu itu akan berlaku begitu saja

melintasi hati yang dipenuhi keburukan tersebut, untuk mencari
tempat yang lain.

Begitu pula jika Anda memberi nasihat kepada hati yang dipenuhi
oleh hal-halyang berlawanan dengan perkara yang dinasihatkan,
niscaya nasihat itu tidak akan menemukan jalan masuk. Sebab, hati
tadi akan menolak nasihat itu, dan nasihat pun tidak akan bisa masuk
ke dalamnya. Nasihat itu akan berlalu melewatinya dan tidak akan
tinggal di dalam hati seperti ini.

Di dalam sebuah syai'r dinyatakan:

Bersibkan hatimu dari selain Kami, niscaya mgkau bertemu Kami
Sebab Kami hanya bertemu dengan ordng seperti itu

Sabar adalab rnanterd pembuka perbendabaraan Kami
Siapa yang mendapatkannya pasti mendapatkan perbendabaraan itu

Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

...4...
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lstiqamah Dalam
Perjalanan Menuju Allah

Orang y^ng mencari Allah dan ingin meraih kebahagiaan di
kehidupan akhirat tidak akan bisa istiqamah dalam menggapai
tujuannya melainkan dengan dua hal berikut.

Pertama: Memenjarakan (menguatkan) hati untuk tetap pada
pencarian dan pencapaiannya menuju Allah, serta menahan hati itu
agar tidak menoleh kepada selain-Nya.

Kedua: Memenjarakan lidah agar tidak membicarakan hal-hal
yang tidak bermanfaat. Memenjarakannya dalam dzikir kepada
Allah dan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan iman, juga yang
dapat menambah ma'rifat kepada-Ny". Di samping harus pula
memenjarakan (menahan) anggota tubuh yar'g lain dari melakukan
maksiat dan menuruti syahwat, serta menguatkannya untuk berbuat
hal-hal yatgwajib dan manduD (disunnahkan).

Dengan demikian, seseorang tidak boleh melepaskan diri dari kedua
penjara (pengendalian diri) ini hingga ia menemui Rabbnya. Apabila
berjumpa Allah dengan kondisi demikian, niscaya Allah \iM akan
melepaskannya dari penjara tersebut menuju ruangan yanglebih luas

dan menyenangkan.

Apabila seseorang tidak sabar terhadap kedua penj araini,lalu ia pun
melarikan diri dari keduanya menuju mangan yangdipenuhi syahwat,
niscaya orang itu akan berakhir dalam penjara yarrg mengerikan saat
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meninggalkan dunia nanti. Sebab, setiap orang yangkeluar dari dunia
pasti berada dalam salah satu dari dua kondisi: akan terbebas dari
penjara dunia (menuju Surga) atau pergi ke penjara akhirat (menuju
Neraka). Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

.otfoo.
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Manusia Berada Di Antara
Ketaatan Dan Kemaksiatan

Allah \i{9 menempatkan semua makhluk di antara perintah dan

larangan, memberin ya ataumenahan pemberian terhadapnya. Terkait
hal ini, manusia terbagi menjadi dua golongan sebagai berikut.

Pertama: Golonga,n yan1 menyikapi perintah-Ny, dengan
meninggalkannya dan menyikapi larangan-Nya dengan melanggarnya,
menyikapi pemberian-Nya dengan lalai mensnrkurinya dan menyikapi
penahanan pemberian-Nya dengan cara membencinya. Mereka adalah

musuh-musuh Allah. Di dalam diri para pembangkang ini terdapat
penent an gan, sesuai den gan kadar p en gingka r anny a masin g-masin g.

Kedua: Golongan yang menyatakan: "Kamihanyalah hamba-

Mu yang kecil. Jika Engkau memerintahkan kami, dengan segera

kami pasti melaksanakannya. Jika Engkau melarang kami maka kami
akan menahan diri dan menjauhi apa pun yang dilarang. Jika engkau

memberi kami, niscaya kami memuji dan bersyukur kepada-Mu.

Jika Engkau menahan pemberian-Mu kepada kami, maka kami akan

berdo'a dengan segala kerendahan hati kepada-Mu dan akan selalu

mengingat-Mu."

Tidak ada yang menghalangi golongan kedua ini dengan Surga

kecuali tirai kehidupan dunia. Apabila tirai itu sudah disingkapkan
karena terjadinyakematian, niscaya mereka akan meraih kenikmatan
abadi dan kesejukan hati.
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Begitu juga dengan golongan peftama, tidak adayangmenghalangi
mereka dengan api Neraka melainkan kehidupan dunia. Apabila tirai
itu telah tersibak karena terjadinya kematian, niscaya mereka akan
merasakan penyesalan dan kepedihan.

Jika pasukan dunia dan pasukan akhirat berperang di hati
Anda, lalu Anda ingin tahu di pihak manakah Anda berada, maka
perhatikanlah bersama siapakah kecenderungan Anda? Bersama pihak
siapakah Anda berperang selama ini? Sebab, tidak mungkin Anda
berdiri di antara kedua pasukan tersebut; Anda mesti bersama salah
satunya.

Kelompok yang utama ini (golongan kedua) menganggap hawa
nafsu sebagai tipuan, sehingga mereka pun tidak mengikutinya.
Mereka meminta nasihat kepada akal dan bertanya kepadanya sebelum
bertindak. Mereka mencurahkan hati untuk memikirkan tujuan
penciptaan manusia. Mereka mengerahkan anggota tubuh untuk
melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Mereka menyisihkan
waktu untuk membangun rumah-rumah di akhirat. Mereka menyadari
betap a cep atny a ajal datang; karenanya mereka berse gera men gerj akan
amal shalih.

Orang-oran1 yangtermasuk golongan kedua ini memang tinggal
di dunia, namun hati mereka seakan-akan berkelana meninggalkannya.
Mereka telah menempatkan akhirat di hati mereka, sebelum
menempatinya kelak. Mereka senantiasa memprioritaskan Allah dan
ketaatan kepada-Nya, kerena mereka sangat membutuhkan-Nya.
Mereka mempersiapkan bekal (sebanyak-banyaknya) untuk akhirat,
sesuai dengan waktu keberadaan mereka di sana.

Maka dari itu, Allah menyegerakan kenikmatan Surga dan
kesenangatnyakepada orang-orang itu, dengan membuat hati mereka
senang terhadap diriNya, memalingkan hati mereka hanya kepada-
Nyr, menyatukan hati mereka untuk mencintai-Ny, dan merindukan
pertemuan dengan-Nyr, serta memberikan kenikmatan kepada
mereka dengan mendekatkan diri mereka kepada-Nya. Hati para
pengikut golongan ini dikosongkan dari segala hal yang mengisi hati
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orang-orang selain mereka; berupa cinta kepada dunia, resah karena
ketidakp astian rizki, sedih karena tidak mendapatkan kenik matanny a,

dan cemas karena takut kehilangaflnya.

Orang-orang tersebut merasa mudah melakukan apa-apa yang
dianggap sulit oleh orang-orang yang suka bermewah-mewahan.
Mereka pun merasa nyaman dan senang terhadap apa-apa yafig
tidak disukai orang-orang bodoh . Para calon penghuni Surga-Nya
ini bersama dunia dengan tubuh mereka, sedangkan roh mereka
melanglang buana di alam tertinggi.la

.oofoo.

la Ungkapan penulis 'piF" ini merupakan sebagian dari kandungan wasiat dari Sahabat Nabi yang
mulia, Ali bin Abi Thalib g kepada Sahabatnya yang bernama KumailbinZiyad.Ibnul Qayyim
juga mencantumkan pernyataan ini dan membahasnya secara paniang lebar di dalam kitabnya,
Mifiaab Daais Sa'aadab W403474). Maka merujuklah kepa& kitab beliau yang telah sayatabqiq
dan ta'liq tersebu.
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", tfi*rnah dan naeihat tbarat r€8ep Uang diberikan doktpr kepada paeiennga

Apabilareaep ifu difukar dengan obat lalu dikonsumsi essuai petur$uk

niscaga ia akan membanfu mengembuhkan pengakit

Namun, apabila resep itu hanga sekadar dibaca dan

tidak pernah ditukarkan dengan obat apatagi dikonsumsl

niscaga ia tidak akan berfirngsi apa-apa

&purti ifulah hikmah dan nasihat gang terangkum di dalam buku ini.

funungan-rcnungannga fiarue dirlqiudkan datam kehidupan nyata

Dengan cara demikian insga Allah
jarak pe{alanan kita menqiu Allah akan semakin dekat

Keletihan dan kepagahan ditengah perjalanan

akan menginghr dengan sendir{nga Dan

kita pun akan semakin galcin bahua Dlalah aafu-sahmga tqiuan

gang harue kita raih pada saatnga naniil
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1. Dosa dan ampunan

2)

3)

1 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3540) dan Abu Nu'aim dalam al-Hilyab II/231) dari Anas qE .

Asy-Syaikh -al;Q.ari menilai hadits ini hasan, sebagaimana dalam khab al-Arba'iin al-Qudstyyah
(no. 31). Pada bab ini, terdapat pula hadits dari Abu Dzarr, Ibnu 'Abbas, dan Abud Da.da' *l*.

Peringatan Dan lsyarat

1) Ketika pilar 'ubudiyyah Adam2@ murni (hanya untuk Allah),
maka ia tidak menjadi cacat karena dosa yang dilakukannya.
"Hai anak Adam, seandainya kamu menjumpai-Ku dengan
membawa dosa-dosa sebanyak isi bumi, sementara kamu
menjumpai-Ku dengan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu
pufl, niscaya Aku akan menjumpaimu dengan memberikan
pengampunan sebanyak itu pula."1

Tatkala Rabb \iM tahu bahwa dosa hamba-Nya itu (Adam AW)
bukanlah sebuah kesengajaan untuk menentang-Nya, dan bukan
pula untuk tujuan menodai hikmah-Nya, maka hamba ini pun
diajarkan cara bagaimana meminta maaf kepada Rabbnya.
Seb agaima na y ang tertuang di dalam firman-Nya :

{@ Was #+ioi;t;{.iriy
"Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya,
maka Dia menerima taubatnyd.." (QS. A1-B aqarah: 37)
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2.

0

Hamba dan dosa

Seorang hamba tidak bermaksud melakukan kemaksiatan untuk
menentang Rabbnya ataupun karena ia berani melanggar hal-hal

yangdiharamkan-Nya dengan penuh kelancangan. Akan tetapi, si

hamba melakukannya karena dorongan tabiatnya, karena tergoda

oleh nafsu dan syaitan, karena dikuasai oleh syahwatnya, karena

berkeyakinan akan diampuni-Ny", atau karena berharap dosanya

akan dihapuskan-Nya. Demikianlah tiniauan maksiat dari sudut
pandang hamba.

Adapun dari sudut pandang slflat rubuubiyyab-Nya, maksiat
terjadi karena ketetapan hukum Allah; untuk menampakkan
keperkasaan sifat rububilryab-Nya guna menunjukkan kehinaan
stfat'ubudlryah dan besarnya kebutuhan hamba kepada-Nya; dan
sebagai konsekuensi dari Asmaul Husna.

Di antaranya Al-'Afuuu "Maha Pemaaf', Al-Gbafuur "Maha
Pengampun", At-Tawuaab "Maha Menerima taubat", dan Al-
Haliim "Maha Penyantun"; yaitu, bagi siapa pun yang datang
untuk bertaubat serta menyesali kesalahannya. Begitu pula sifat
Al-Muntaqirn "Maha Menyiksa", Al-'Adl "Maha Adil", Dzuul
batbsyisy syadiid (]:j-iJl ,rvl\ri1 "Yang Mempunyai adzab yang
pedih"; yakni, bagi orang yatgterus-menerus berbuat maksiat.

Allah tH hendak memperlihatkan kepada hamba-Nya
bahwasanya hanya Dia yang sempurna, sedangkan hamba-
Nya tidak sempurna dan butuh kepada-Nya. Dia W. pun ingin
menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kemuliaan-Nya,
kesempu rnaarL ampunan dan rahmat-Nya, kesempurnaan
kebajikan-Nyr, kesempurnaan dalam menutupi aib hamba-Ny.,
kesempur naandalam sifat santun-Nya, kesempurnaan dalam sifat
toleransi-Nyr, dan kesempurnaan dalam pemberian maaf-Nya.

Allah W juga hendak memperlihatkan bahwa rahmat-Nya
kepada hamba-Nya adalah anugerah-Ny" yang tidak dapat
dihindari olehnya. Lebih dari itu, setiap hamba pasti akan binasa
jika tidak diliputi rahmat dan karunia-Nya.
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2)

Hanya Allah yarLg mengetahui berapa banyak hikmah yang
terkandung dalam dosa yang ditakdirkan-Nya bagi hamba. Dia
semata yalgmengetahui berapa banyak kemaslahatan dan rahmat
yangterkandung di balik dosa apabila diiringi dengan taubat yang
tulus.

Taubat dari dosa tidak ubahnya seperti minum obat ketika sedang

sakit, dan, banyak penyakit yang menjadi penyebab sehatnya
seseorang. Salah seorang penya'ir berkata:

Boleb jadi celaan bari ini menjadi pujian di kemudian hari
dan boleb jadi tubuh menjadi sebat setelah ditimpa penyakit.

Kalau saja bukan karena dosa yang telah ditakdirkan Allah,
niscaya anak Adam akan binasa karena sifat ujub (bangga diri)
dalam dirinya.

Sebuah dosa yang membuat seseorang hina masih lebih baik
daripada ketaatan yangmembuatnya durhaka kepada Allah.
Lilin kemenanganhanya pantas diletakkan di alas hamba-Nya
yangpenuh kepasrahan.

Seorang hamba tidak mampu memuliakan dirinya seperti ia
menghinakannya. Ia |uga tidak dapat membuat dirinya perkasa
seperti ia merendahkannya. Dan, ia tidak akan sanggup membuat
hatinya nyamarL seperti ia melelahkannya. Penya'ir pernah
berlrata:

Akan kulelabkan diri ini atau kubuat ia senang

karena kehinaan adalah lebih mulia bagi jiua
Seorang hamba tidak dapatmembuat diri sendiri kenyang sebanyak

Iapernya. Tidak dapat membuatnya aman sebanyak takutnya.
Tidak dapat membuatrLye ny^man sebanyak kesepiannya ketika
bersama segala sesuatu selain Allah. Serta, tidak dapat membuat
jiwanya hidup seperti matinya. Terdapat ungkapan dari seorang

penya'ir:

Matinya jiwa ada pada kehidupan fi.sik
Siapa yang memilih bidup, secara fi.sik maka jiuanyd lnati

3)

4)

s)

6)
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7) Minuman hawa nafsu memang manis, tetapi ia dapat membuat
seseorang tersedak karenanya.

8) Siapa sapyangteringat akan pedihnya perangkap, mudah baginya
meninggalkan umpan dalam perangkap tersebut.2

9) Hai yang terperangkap dalam jerat hawa nafsu ketika berlari
kencang, sesungguhnya kamu telah merobek jaring perangkap
itu.

10) Takdir pasti terlaksana, maka terimalah ia dengan lapang hati!

11) Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, dan Dia hanya
memintamu meminjami-Nya sebutir biji, tapi kamu justru bakhil
dan tidak mau memberikannya. Allahlah yangmenciptakan tujuh
lautan, dan Dia hanyamenginginkanmu memberi setetes air mata,
tapi matamu justru tak mau meneteskannya.

L2) Pandangan mata akan mengukir wujud objek ke dalam hati, dan
hati itu ibarat Ka'bah (dalam hal sama-sama dimiliki oleh Allah).
Dari itulah, Allah tidak suka jika disaingi berhala (dalam hal
kepemilikan hati).

13) Kesenangan duniawi bagaikan sauda' (racun)3 yangmenggerogoti
Anda. Bidadari pun merasa heran mengapa Anda lebih meng-
utamakan kesenangan duniawi (daripada kebahagiaan ukhrawi).
Memang tidak dapat dipungkiri, jika dorongan hawa nafsu telah
menutup mata hati, maka jalan yang benar pun tak lagi dapat
terlihat.

14) Mahasuci Allah, Surga sudah berhias unruk menyambur para
pelamarnya. Maka, bersungguh-sungguhlah kalian dalam
memperoleh mahar nya. Rabbul'Izzah pun memperkenalkan asma
dan sifat-sifat-Nya kepada para pencinta-Nya. Maka, orang-orang
yang mencintai-Ny. pun beramal untuk bekal menjumpai-Nya,
sementara Anda masih sibuk dengan bangka (hal-hal duniawi).

Orang yang mengejar dunia diumpamakan dengan burung pipit dan perangkapnya. Burung pipit
yang tahu bahwa biji gandum yang ada dalam perangkap tersebut hanyalah umpan niscaya ilian
meninggalkannya, tidak lain agar dirinya selamat dari jeratan perangkap itu.
Sauda' adalah zat-zat danrnsur-unsur tidak baik di dalam tubuh manusii yang dapat membuatnya
jatuh sakit jika kadarnya berlebihan.

630 Bab 14 - Bunga Rampai Hikmah



Apa artinya liddh ydng diberikan kepada-Mu dengan cinta paku
Sedangkan batinya diserabkan kepada selain diri-Mu

15) Ma'rifar Allah ibarat sebuah permadani yanghanya dipijak
oleh orangyang didekatkan kepada-Ny". Sebagaimana cinta
ibarat sebuah lagu yang hanya disenandungkan oleh orangyang
kasmaran.

16) Cinta kepada Allah laksana oasis di tengah gurun pasir; Karenanya,
tidak ada,lalan besar mengarah ke tempat ini. Karenanya, sedikit
sekali orang y arrg mendatanginya.

17) Seorang pencinta akan lari untuk mengasingkan diri bersama
yang dicintainya serta larut dalam mengingatnya. Tingkahnya ini
seperti ikan yang selalu berupaya untuk masuk ke dalam air, ata:u

bayi yang merangkak untuk menggapai ibunya.

Aku keluar dari perumahan itu
agar dapat membisikkan dirimu ke dalam hati(ku) di tempat sepi

18) Seorang ahli ibadah tidak memiliki tempat yangnyaman kecuali
di bawah pohon Thuubaa.a Sama halnya dengan orang yang
cinta kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan
sebelum datangnya hari Maziid (hari ketika ditambahkan dan
disempurnakannya nikmat-nikmat Allah).

19) Sibukkanlah hatimu dengan-Nya selama hidup, niscaya Dia akan
mencukupimu setelah mati.

20) Hai orang yaln,g menghabiskan usianya untuk melakukan
pelanggaran dan menjauhi Kekasihnya! Ketahuilah bahwasanya
tidak ada musuhyangpaling berbahaya bagimu daripada dirimu
sendiri. Ini seperti yang diungkapkan seorangpenya'ir:

Apa yang diperbuat musub terhadap orangydng bodob
tidak lebih berbahaya dari yang diperbuat si bodoh

terbadap dirinya sendiri

a Lihat Sikihtul Ahaadiits asb-Sbabiihab (no. 1985) karya Syaikh al-Albani. Lihat pula Shifaatul
Jannah (no. 355) karya al-Hafizh Abu Nu'aim, dengan tahqiq sardara kita yang mulia'Ali Ridha
'Abdullah.
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2t) Cita-cita tertinggi adalah cita-cita orang yangmempersiapkan diri
untuk bertemu dengan Sang Kekasih dan mengutamakan hal-hal
yangperlu diprioritaskan menjelang peftemuan itu, sehingga ia
dapat merasapuas ketika bersua dengan SangKekasih; sebagaimana
firman Allah:

(r-,;r\i-r$rzifr,H\;iL;t5'fr ,'t-iJi;""K-S1V$,1y

{@
"Dd.n utamakanlab (yang baik) untuk dirimu. Bertakualah kepada

Allah dan ketabuilab babua kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan
sampaikanlab kabar gembira kEada ordngydng beriman." (QS.
Al-Baqarah:223)

21) Demi Allah, musuh tidak akan mampu menyerang Anda kecuali
setelah A1lah, Penolong Anda, berpaling dari Anda. Maka,
janganlah Anda berpikir bahwa syaitan telah menang melawan
Anda. Tapi, sadarilah bahwa Sang Pelindung Anda telah berpaling
dari Anda.

3. Mawas diri

1) \Taspadalah terhadap diri Anda. Sungguh, tidak ada suatu
bencana pun yang menimpa Anda melainkan karena kelalaian
Anda sendiri. Janganlah sekali-kali Anda berdamai dengan diri
Anda. Sebab, demi Allah, orang yang tidak menghinakan diri
sendiri (dihadapan Allah) tidak akan dapat memuliakar,nya;
orang yang tidak merendahkan diri sendiri tidak akan dapat
mengangkat martab atnya; orang yang tidak dapat mematahkan
hatinya tidak akan dapat menghimpunnya kembali; orang yang
tidak membuat jiwanya payah tidak akan dapat membuatnya
senang; orang yang tidak dapat membuat dirinya takut tidak
akan dapat membuatnya aman; dan orang yang tidak dapat
membuat dirinya sedih tidak akan dapat membuatnyabahagia.

2) Mahasuci Allah. Secara lahiriah mungkin saja Anda terbalut
pakaian takwa, namun batiniahmu adalah cawan arak hawa nafsu.
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Setiap kali Anda membubuhi pakaian itu dengan minyak wangi,
maka semakin menyengat pula bau arak yaflg menyeruak dari
balik pakaian itu. Anda akan dijauhi oleh orang-orang shalih, dan
hany a didekati oleh orang-orang fasik.

3) Hawa nafsu-si pencuri-menyusup ke dalam diri Anda ketika
Anda berada sedang beribadah di sudut masjid. Ia mengetahui
bahwa Anda tidak berusaha mengusirnya.Ia terus mengganggu
Anda, hingga berhasil mengeluarkan Anda dari masjid.

4) Berdo'alah dengan sepenuh hati, niscay^ pertolongan segera

datang kepada Anda.

5) Seorang laki-laki berkata kepada Ma'ruf:s "Ajarilah aku tentang
cinta." Ma'ruf menjawab: "Cinta tidak bisa tumbuh dengan
dipelaj ari. "5 Seorang penya'ir pernah mengungkapkan:

Kerinduan akan membaua Padd kematian
bila yang dicintai tak sudi lagi 'tuk bertemu kekasibnya

6) Tidaklah aneh jika Allah IH berfirman: { ;;:,1iY "mereka lnen'
cintai-Nya.' Akan tetapi, yang menakjubkan adalah ketika
Allah IW berfirman: { '#Y "Dia mencintai mereka."

7) Bukan suatu yang aneh jika fakir miskin mencintai orang yar,g
memberinya sedekah. Namun t fang menakjubkan adalah orang
yangsuka bersedekah mencintai fakir miskin.

.otfto.

5

6

Yaitu, Ma'ruf al-Karkhi. Ia meninggal pada tahun 200 H. Biografinya terdapat dalam kitab Hilyatul
A u liyaa' Nm/360) dan Taariikb Bagbdaad V\I/ 199).

Seolah-olah, ia ffi hendak menegaskan kepada penanya bahwasanya cinta kepada Allah hanya
bisa dicapai dengan usaha yang keras. Riwayat ini terdapat di dalam Thabaqaatush Shuufiyyah
(hlm. 89) karya as-Sulami.
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Beberapa Pelajaran Dan Hikmah

Tatkala orang-orang yang sadar itu melihat dunia telah menguasai
para pencintanya, melihat banyak orang yang tertipu oleh angan-
ar.gannya melihat syaitan telah berkuasa, melihat hawa nafsu
jadi pemuka, dan melihat nafsu angkara kokoh bertahta; maka,
mereka pun berlindung di balik benteng do'a dan memohon
perlindungan Rabbnya, sebagaimana seorang hamba sahaya yang
ketakutan berlindung di balik kekuasaan tuannya.

Kesenangan dunia bagaikan permainan sulap. Penglihatan orang
yang awam akan terfokus pada yang terlihat saja, sedangkan
pandangan orang yangpandai akan melihat apa yangada di balik
tirai (ilusi sulap) tersebut.

Segala sesuatu yang menggiurkan terlihat oleh manusia dengan
begitu jelas. Namun, ketika mereka menjulurkan tangannya
untuk meraihnya, orang-orang memiliki mata hati melihat
adanya jebakan yang terpasang padanya. Maka, mereka pun
segera meninggalkan perangkap itu karena kewaspadaannya.
Mereka beralih ke tempat lain seraya mengucapkan:

{@'o;Jr.*a*.in}
*Alangkab baiknya sekiranya kaumku mmgetabur." (QS. Yasin: 26)

Kaum yang merenungi alam ini tentu akan menyadari maksud
penciptaannya. Oleh karena itulah, mereka sepakat untuk me-

3)
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ninggalkannya sebelum kematian tiba, dan mereka pun menempuh
jalan yang lurus. Ketika orang-orang masih sibuk dengan hal-
hal yang tak bermanfaat, mereka sudah mengarungi samudera
akhirat. Sementara itu, burung-burung hawa nafsu (manusia
lainnya) terjebak dalam jerat perangkap, menunggu waktu untuk
disembelih.

5) Ada dua serigala yang terjebak di jala perangkap. Salah satunya
bertanya kepada temannya: "Di mana lagi kita akan bertemu
setelah ini?" Temannya menjawab: "Dua hari lagi kita akan
bertemu di tempat penyamakan."

5) Demi Allah, hari-hari di dunia (bagi kaum yang benar-benar
memanfaatkannya) sangatlah singkat layaknya waktu untuk
tidur. Dan tatkala rcrjaga, ternyata mereka memperoleh
keberuntungan.

7) Kesenangan duniawiyangtelah berlalu hanyalah menjadi mimpi
ftenangan). Sedangkan kesenangan duniawi yang masih tersisa
hanyalah masih berupa angan-angan. Sementara, waktu yang
dapat dimanfaatkan terbuang percuma di antara mimpi dan
angan-angan itu.

8) Bagaimana akan selamat seseorang yangmempunyai isteri yang
tidak menyayanginya, mempunyai anak yangtidak memaklumi
kekuranga flny a,mempunyai tetangga y arLgselalu mengganggunla,
mempunyai teman yffigtidak pernah menasihat inya, mempunyai
kolega yang tidak berlaku adil kepad arLya,mempunyai musuh yang
tenrs mengancamnya, mempunyai nafsu yangselalu mengajaknya
kepada keburukan, mempunyai duniayarrg selalu menggodanya
(kepada kesesatan), mempunyai hawa nafsu yangmenguasainya,
mempunyai hasrat yang tidak mendominasinya, mempunyai
emosi yaflg mengalahkan kesadarannya, mempunyai syaitan
yang selalu merayu hatinya, dan mempunyai kelemahan yar.g
menguasai jiwanya?

Akan tetapi, jika Allah W melindungi dan merengkuhnya
niscaya semua kendala itu bisa disingkirkan. Sebaliknya, jika
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Allah \H membiarkan dan menyerahkan semuanya kepada
kemampuan dirinya sendiri, niscaya kendala-kendala tersebut
akan menyerbunya, sehingga dirinya binasa.

1. Orang-orang yang tidak meniadikan al-Qur-an dan as-

Sunnah sebagai sumber hukum

0 Ketika orang-orang tidak menjadikan al-Qur-an dan as-Sunnah
sebagai sumber hukum dan tidak mencari keadilan berdasarkan
keduanya, dengan dalih bahwa keduanya tidak memadai dan
relevan lagi, bahkan mereka mengabaikan keduanya dan berpegang
pada pendapat manusia, analogi, istihsan (anggapan baik terhadap
suatu perkara), maupun pendapat para ulama; maka timbullah
kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan pada hati mereka,
kekacauan dalam pemahaman mereka, dan ketumpulan pada akal
mereka.

Semua itu telah mewabah dan merajalela di tengah-tengah
kehidupan mereka, dan berlangsung dalam kurun waktu yang
sangat lama, sejak anak-anak masih kecil sampai dewasa, dan
yang dewasa pun menjadi tua. Ironisnya, mereka tidak menilai
perbuatan tersebut sebagai suatu kemunkaran.

Tidak lama kemudian, muncullah kekuasaan lain yang
menyulap bid'ah menjadi sunnah, syahwat menjadi akal, hawa
nafsu menjadi petunjuk, kesesatan menjadi tuntunan, yang
munkar menjadi yang ma'ruf, kebodohan menjadi ilmu, riya'
menjadi ikhlas, yarLg bathil menjadi yar,g haq, kebohongan
menjadi kejujuran, menjilat menjadi nasihat, dan kezhaliman
menjadi keadilan.

Perilaku buruk seperti itulah yang akhirnya berkuasa dan
membudaya, danpara pelakunya pun ditunjuk sebagai teladan dan
pemimpin. Padahal, sebelumnya, pertlaku yang berkuasa adalah

perilaku sebalikny a, danorang-ora ngy arLgmempraktikan perilaku
sebalikny a |uga yang ditunjuk sebagai teladan dan pemimpin.

Apabila Anda melihat perilaku buruk semacam itu telah
berkuasa dan melembaga, bendera-benderanya telah berkibar
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dimana-m ana, dan p asukann y a telah terstruktur sedemikian rup a;

maka demi Allah, perut bumi lebih baik untuk dihuni daripada
permukaannya, puncak gunung lebih baik daripada tanah datar,
dan bergaul dengan binatang buas lebih baik daripada bersosialisasi

dengan sesama manusia.T

2) Bumi berguncang, langit menjadi gelap, kerusakan di daratan
dan lautan bermunculan karena ulah orang-orang yang durhaka.
Keberkahan hilang, kebaikan surut, dan binatang-binatang menjadi
kurus mendekati kematian. Kehidupan menjadi keruh disebabkan
oleh kejahatan orang-orang zhalim ini. Cahaya siang dan kegelapan

malam pun menangis karena perbuatan keji dan mengerikan yang
mereka lakukan. Sementara itu, para Malaikat pencatat amal dan
Malaikat penjaga datang silih berganti mengadukan semuanya
kepada Rabb mereka; kedua utusan-Nya ini mengeluh karena
banyaknya perbuatan keji serta karena begitu merajalelarrya
kemunkaran dan p erbuatan-perbuatan buruk lainny a.

Demi Allah, yangdemikian itu merupakan suatu peringatan
akan datangnya banjir adzab yar.g mendungnya sudah jelas

terlihat. Itu juga merupakan seruan akan tibanya suatu malam
yang kegelapannya amat pekat. Maka, menyingkirlah Anda
dari jalan ini dengan taubat yang benar; selagi taubat itu masih
memungkinkan dan pintunya masih terbuka. Selain itu,
bersikaplah seakan-akan Anda berada di depan pintu (rahmat)
yangtelah terkunci, seolah-olah harta gadaian Anda telah diambil
alih, sedangkan kesalahan Anda telah terpampang jelas. Lalu,
renungkanlah firman Allah \H :

{@ LAi*3'6wr.;fi'):;'b
"Dan orang-ordng yd.ng zbalim kelak akan tabu ke ternpdt lnand
mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'araa': 227)

7 Sayamemohon kepada-Nya: "Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu."

Fawaidul Fawaid 637



3) Belilah dirimu hari ini, selagi pasar masih dibuka, uang masih
ada, dan barang-barang dagangan masih murah. Sebab, akan
tiba suatu hari dimana kamu tidak bisa mendaparkan barang-
barangdagangan dari pasar tersebut, baik sedikit maupun brrryrk.
Sebagaimana firman Allah:

{@'$(1iii.,ar'Y
"Ituldh bari ditampakkan kesalaban-hesalahan. " (QS. At-
Taghaabun:9)

Begitu pula, firman-Nyap :

{@,;'i,blfii Y;i;iy
"Dd.n (ingdtkh) pdda hari (ketika) orang-ordngzbalim mmggigit dua
j ariny a (menyesali perbuatanny a)." (QS. Al-Furqaa n: 27)

Dan, dalam sebuah sya'ir diungkapkan:

Jika Anda pergi td,npd, membaua bekal takwa
dan pada hari Mabsyar Anda libat oranglain membaan bekal

pasti Anda akan menyesal karena tidak sEeni dirinya
juga karena tidak menabung sEerti ydng dilakuhannya

Amal yang tidak dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengikuti
tuntunan syart'atlslam tidak ubahnya seperti pasir yang dimasukan
seorang musafir untuk memenuhi kantong perbekalannya. Berat
sudah ia memikulnya,namun pasir itu tidak membuahkan manfaat
baginya.

Jika Anda membebani hati dengan berbagai keinginan dan
kepentingan duniawi, dan Anda mengabaikan do'a-do'a dan dzikir-
dzikir yang merupakan nutrisi dan kehidupan bagi hati, maka
Anda seperti musafir yarg membebani hewan tunggangannya
dengan beban yang melampaui kemampuannya, namun tidak
memberinya makanan. Tentu saja hewan tunggangarLrLya akan
cepat loyo.

4)

s)
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Orang y ang h atinya dikacaukan o leb bany ak keinginan
akan rnmgbabiskan arnurnyd. dalam kebingungan

Dia tidak akan meraib keberhasilan
dan tidah tabu apakab akan ditimpa kegagalan

Dapatkah seseorang berjalan dengan cEd.t
apabila untanya tidak tnd.rnpu berlari cepdt

Perlabanlab dalam mengd.yunkan tapal-tapal beann tunggdngdn

kW apabik vhh, nwka dahi dan pipilah yangteryilas di baatabtya

6) Orang yangtelah memperhatikan manisnya kesuksesan, ringan
baginya menahan pahitnya kesabaran.

7) Tujuan adalah hal pertamayangdirencanakan namun hal terakhir
y arLg akan terwujud. Tujuan adalah hal pertam a yang ditetapkan
dalam kerangka berpikir, namun hal terakhir yang akan diraih
dalam tahapan pencapaian.

8) Anda terbiasa dengan kelemahan. Padahal, jika Anda mempunyai
cita-cita yangtinggi, niscaya tekad yangkuat akan bersinar di diri
Anda.

9) Hal yang yang menjadikan satu kaum lebih unggul dari kaum
lainnya adalah cita-cita atau semangat hidupnya, bukan penampilan
fisiknya.

10) Rendahnya semangat seorang kassah (penyapu jalan) bisa
mencampakkannya ke dalam lubang kotoran.

11) Antara Anda dan orang-orang yangsukses berdiri gunung hawa
nafsu yangmenghalangi. Merek a berada di depan gunung tersebut
(setelah berhasil mendaki dan menaklukannya), sedangkan Anda
berada di belakangnya (belum mendaki dan menaklukannya).
Maka, alihkanlah posisi Anda, niscaya Anda akan menyusul
mereka.

12) Dunia bagaikan arenapacuan. Debu bertebaran dan pesertayang
berada di depan lenyap dari pandangan. Sementara, orang-orang
yangikut di arerla tersebut adayang berkuda, adayang berjalan
kaki, bahkan ada yangmenunggangi keledai mandul.
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Setelab debu itu lenyap, barulab Anda tahu
kudakah yangAnda tunggangi, ataukah keledai?

13) Terdapat sifat tamak dalam fitrah manusia. Dan, tpaya yang
paling ideal adalah mengantisipasi kemunculannya.

14) Ketamakan itu-seperti pencu ri yang-hanya berani berjalan
dalam kegelapan hawa nafsu.

15) Ada sebiji gandum yang menggugah selera diletakkan pada
perangkap kebinasaan. Maka, bayangkanlah Anda yang menjadi
burung yang akan disembelih setelah terjerat dalam perangkap
itu. Jika Anda berhasil membayangkan demikian, maka saat itulah
kesabaran untuk tidak mengambil biii tersebut akan menjadi
mudah untuk diterapkan.

16) Kuatnya ambisi dalam meraih cita-cita membuat seseorang giat
mengejar keinginannya itu dan menjadikannya sangat waspada
terhadap apa pun y^ngdapat menghalangi harapannya tersebut.

17) Orang kikir, sejatinya adalah orang miskin yar,g kemiskinannya
itu tidak membuahkan pahala.

18) Bersabarlah atas hausnya penderitaan, dan jangan minum dari
gelas pemberian.

19) Seorang wanita merdeka lebih baik menahan lapar daripada
mencari makan dengan kedua puting susunya (menjadi ibu susu;

maksudnya daripada menjatuhkan kehormatannya).

20) Janganlah meminta kepada selain Rabbmu. Sebab, permintaan
seorang hamba kepada selain Rabbnya merupakan sebuah cacian
y arg disampaikan kepada-Ny..

21) Menanam khalwsar (dengan Rabb) akan membuahkan kemesraan
(dengan-Nya).

22) Berjaraklah dengan sesuatu yangtak selamanya bersama Anda, dan
ramahlah terhadap sesuatu yangtak pernah berpisah dengan Anda.

23) 'Uzlab (pengasingan diri) yang dilakukan orang bodoh adalah
kerusakan. Sedangkan'uzlah orang alim pasti dilengkapi dengan
bekal dan peralat arLflya.
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2a) Apabila akal dan keyakinan telah menyatu dalam rumah
kemuliaan, lalu pikiran dihadirkan, dan munajat terjadi di antara

unsur-unsur tersebut, maka terjadilah sesuatu sebagaimafia yarrg
diungkapkan dalam sya'ir berikut ini:

Pembicarad.n yang tak jemu 'tuk didengar datang rnenyd.pd.

Susunan kata dalam kalimatnya begitu memikat bati kita

Apabila jiana teringat padanya maka bilanglab keletihan

bahkan kegelapan pun hilang dari dalam hati yang kelelahan

25) Apabila ucapan y^nghina keluar dari mulut musuh Anda, maka
j an ganlah Anda memb alas ny a dengan ucap an y artg sama hinanya.
Karena, jika demikian, Anda sama saja dengannya. Sungguh,
benih yangtercela adalah benih permusuhan.s

26) Pembelaan Anda terhadap diri Anda adalah dampak dari
ketidaktahuan Anda mengenai diri sendiri. Sebab, seandainya
Anda mengenali siapa diri Anda yangsebenarnya, niscaya Anda
akan membantu sesuatu y^rLgselama ini Anda kira sebagai musuh,

untuk menguasai diri Anda.

27) Apabila api dendam menyala karena tersulut api emosi, maka
mulailah api itu menghanguskan oran g y ang menyalak anny a.

28) Ikatlah amarah Anda dengan rantai kesantunan. Sebab, amarah

bagaikan seekor anjing. Jika Anda melepasnya, pasti ia akan
melakukan pengrusakan.

29) OrangyarLg telah ditakdirkan bahagia akan diberi petunjuk
terlebih dulu, sebelum ia melakukan pencarian.

30) Jika takdir menghendaki seseorang menyemai benih taufik di
taman hatinya, kemudian menyiraminya dengan air'harap
dan cemas', lalu merawatnya pada fase-fase Pengawasan, serta

menugaskan penjaga ilmu untuk menjaganya, maka tanaman itu
akan tumbuh pada batangnya.

s Maksudnya, jika Anda membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, maka
perselisihin itu tidak akan a& akhirnya. Bahkan, setiap kata yang buruk akan mengundang kata-

kata buruk yang lainnya. Demikianlah yangterjadi pa& umumnya.
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31) Apabila bintang cita-cita menghiasi gelapnya malam tanpa
aktivitas, lalu rembulan tekad turut menemani sang bintang,
maka bumi hati akan bermandikan cahaya Rabbnya.

32) Apablla malam telah gelap (dan seorang hamba telah tertidur),
maka keinginan untuk terus tidur dan keinginan untuk segera
terjaga (y^ng ada dalam dirinya) akan bertikai untuk saling
mengalahkan. Dalam kemelut ini, cemas dan rindu (kepada Allah)
berada di garda terdepan pasukan "segera terjaga", sedangkan
kemalasan dan keengganan berada pada pasukan "terus tidur".

Apabila kebulatan hati untuk segera terlaga melakukan
serangan, maka ia mengangkat lambung sebelah kanan (si hamba
agar segera terjaga), sehingga pasukan kelalaian pun berhasil
dikalahkan. Alhasil, beberapa saat sebelum fajar menyingsing,
gbanimah dan harta rampasan perang pun sudah dibagikan kepada
y aflg berhak mendapatkannya.

33) Perjalanan malam tidak akan dapat ditempuh melainkan oleh
yaagterbiasa lapar. LJnta-unta pilihan berada di barisan terdepan,
sedangkan unta-unta pengangkut bekal berada di barisan
belakang.

34) Jangan bosan mengetuk pintu (rahmat Allah), sekalipun Anda
sering diusir. Jangan putus asa meminta maaf, walaupun
permohonan maaf Anda acap kali ditolak. Jika pintu dibuka
untuk orang-oraflgyangdiizinkan masuk, selain Anda, maka
teroboslah dan masuklah seperti masuknya orang-o rang yang
tidak diundang. Lalu, tengadahkanlah telapak tangan Anda

4W t:6Y "Dan bersedekablah kepada hami." (QS. Yusuf: 88)

35) \7ahai yang meminta dibukakan pintu rizki tanpa membawa kunci
ketakwaan, mengapa mengadukan kesempitan rizki sedangkan
Anda sendiri terus memperluas jalan dosa?

36) Seandainya Anda termasuk orang yang bertakwa, pasti Anda
mendapatkan yang diinginkan.

37) Maksiat itu menutup pintu rizki.Sungguh, seorang hamba terhalang
untuk mendapatkan rizki karena dosa yang dilakukannya. Seorang
penya'ir pernah berkata:
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demi Allab, tidaklah aku mengunjungi-Mu
melainkan kudapati bumi metnperpendek jarah perj alananku

dan tidaklab aku berketetapan bati untuk membelot dari pintu-Mu
melainkan aku tergelincir karena menginjak ujung pakaianku

38) Roh dalam tubuh bagaikan burung dalam sangkar. Dan, burung
yang dipersiapkan untuk pembiakan tidak sama dengan burung
yang dipersiapkan untuk perlombaan.

39) Pegawai mana saja yang ingin mengetahui sejauh mana ke-
dudukannya di sisi Sultan (Allah), maka hendaknya ia mem-
perhatikan pekerjaan dan tugas apa y^ngdibebankan kepadanya.

a0) Jadilah bagian dari anak-anak yang beribukan akhirat dan janganlah
menjadi bagian dari anak-anak yang beribukan dunia. Sebab, anak
itu pasti akan mengikuti ibunya.

41) Dunia itu begitu dekat, hanya beberapa langkah saja. Lalu,
mengapa Anda harus tergopoh-gopoh mengejarnya?

42) Dwiaitu seperti bangkai. Dan seekor singa tidak pernah menjamah
bangkai.

43) Dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah tempat
untuk bermukim. Bukankah segala kebutuhane hanya dapat
ditemukan di tempat permukiman?

2. Perkumpulan dan pertemuan

0 Berkumpul dengan saudara-saudara sepergaulan-ditinjau dari
tujuannya-ada dua macam:

Pertama: Berkumpul untuk sekadar menghibur hati dan
mengisi waktu luang. Perkumpulan semacam ini lebih banyak
mudharatnya daripada manfaatnya. Paling tidak, kegiatan
semacam itu dapat merusak hati dan membuang-buang waktu.

Kedua: Berkumpul untuk tolong-menolong dalam mencari
jalan keselamatan dan saling menasihati dalam kebenaran dan

e Terdapat satu riwayat *orfu'y^g serupa dengan lafazh ini, hanya saja riwayat itu dha'if. Lihat
kitab ad-Daa'uad Daana'$ilm.68) karya penulis 'sWo yargtelah saya abqiq dan ta'liq.
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kesabaran. Perkumpulan semacam ini menjadi salah satu sarana

untuk meraih keuntungan dan manfaat yaflg besar. Akan tetapi,
perkumpulan ini mempunyai tiga penyakit: (1) orang-orang
yang turut serta dalam perkumpulan ini saling menghiasi diri
untuk tampil di hadapan sebagian yanglainl' Q) mereka terlibat
dalam pembicaraan dan pergaulan yang melebihi kebutuhan;
dan (3) Mereka menjadikan perkumpulan itu hampir sebagai

pemuas kesenangan nafsu dan sebagai kebiasaan belaka, sehingga

melenceng dari tujuan semula.lo

Padapokoknya, perkumpulan dan pergaulan itu merupakan
benih yangdapat menumbuhkan nafsu ammarab (y^ngcondong
kepada keburukan) atau justru menyuburkan hati dan jiwa yang
tenang. Dalam hal ini, buah yangdihasilkan bergantung kepada
kualitas benih yangditanam.ll Jika benihnya baik, maka hasilnya
pun baik. Tapi jika benihnya sebaliknya, maka hasilnya juga

sebaliknya. Demikian pula dengan roh yang baik, benihnya dari
Malaikat; sedangkan roh yang buruk, benihnya dari syaitan. Dan
dengan hikmah-Nya, Allah tH menjadikan wanita yang baik
untuk laki-laki yarg baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita
yangbaik.

.orfto.

10 Hendaknya umat Islam, khususnya mu&-mudi, merenungi pembagian kategori perkumpulan
dan pertemuan ini. Hendaknya mereka juga mengukur diri dengannya, 

^garr 
mereka mengetahui

di manakah posisi mereka dalam pergaulannya, dan bagaimanakah hakikat perkumpulan mereka
yang sebenarnya.

11 Lihat pembahasan sebelumnya (hlm. a05).
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Ragam Nasihat

0 Jauhilah mereka yang memusuhi orang yang berpegang teguh
kepada al-Quran dan Sunnah, supaya Anda tidak tertular
kerugiannya.12

2) \Taspadailah dua musuh y^ig dapat membinasakan banyak
orang: pertdrnd, orang yangmenghalang-halangi dari jalan Allah
dengan tuduhan miring dan perkataan manisnya; kedua, orang
yangtergoda kesenangan duniawi dan jabatannya.

3) Siapa sala yang mempunyai kekuatan dan kesiapan untuk
melakukan sesuatu, maka ia merasakan kenikmatan ketika
menggunakan keku atannya untuk melakukan sesuatu tersebut.
Orang yang mempunyai kekuatan dan kesiapan untuk ber-
senggama, maka ia akan merasakan kenikmatan ketika
menggunakan kekuatannya itu untuk bersenggama. Orang yang
mempunyai kekuatan amarah dan perlakuan kasar, maka ia akan
merasakan kenikmatan ketika menggunakan kekuatannya itu
untuk sesuatu yarg terkait dengan amarahnya itu. Orang yarLg
mempunyai kekuatan untuk makan dan minum, maka ia akan
merasakan kenikmatan ketika menggunakan kekuataannya itu
untuk menyantap makanan dan meneguk minuman. Orang yang
mempunyai kekuatan mendapatkan ilmu dan ma'rifat, maka ia
akan merasakan kenikmatan ketika menggunakan kekuatannya
itu untuk mencari ilmu dan ma'rifut.

12 Pernyataan ini merupakan salah satu penerapan kaidah menjauhi seseorang dalam perspektif
syari'at. peganglah kaidah ini, semoga Allah lH senantiasa menjaga Anda.
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Adapun orang yang mempunyai kekuatan cinta kepada
Allah, berserah diri, condong, rindu dan senang kepada-Nya,
maka ia akanmerasakan kenikmatan ketika menggunakan semua
kekuataannya itu untuk mencintai, berserah diri, condong, rindu
dan senang kepada-Nya.

Semua kenikmatan-selain dari kenikmaran terakhir yarLg
terkait dengan Allah itu-merupakan kenikmatan semu dan tidak
kekal. sudah sangat baik bila semua kenikmatan semu itu tidak
menimbulkan dampak apa pun bagi orang yangmerasakannya,
pahala maupun dosa.

..aaa..
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Imbauan Keimanan

Janganlah Anda melalaikan Allah Yang telah menetapkan batas
akhir bagi kehidupan, hari, dan napas Anda. Segala sesuaru selain
Dia itu bersifat tidak mesti. Tapi Dia, Anda pasti membutuhkan-
Nyr.
Siapa saja yang tidak bergantung kepada dirinya sendiri dalam
mencari tambahan dunia dan kenaikan pangkat, atau dalam
men ghadapi rasa t akut kekurang an, ata:u dalam up ay a melep askan
diri dari belenggu musuh, karena dilandasi oleh sikap tawakalnya
kepada Allah, percaya kepada pengaturan-Nya untuknya, dan
yakin akan baiknya pilihan-Nya bagi dirinya, lalu ia memasrahkan
dirinya ke pangkuan-Nya, menyerahkan segala urusannya kepada-
Nya dan ridha dengan segala ketentuan-Ny.; maka ia akan terbebas
dari segala kecemasan, keresahan dan kesedihan.

Akan tetapi, jika ia bersikeras menghendaki terwujudnya
keinginan dan usaha pribadinya, niscaya ia akan terjerumus ke
dalam kerumitan, keletihan, kesialan, dan kelelahan. Ia tidak akan
mendapatkan kehidupan yang tenang, hati yangbahagia, pekerjaan
yang berkah, angan-angan yang terwujud, dan ketentraman
yang permanen. Padahal, Allah telah memudahkan jalan y^ng
ditempuh makhluk-Nya untuk meraih semua itu. Hanya saja,
Allah menghalangi mereka meraih semua itu, karena mereka
lebih memilih rencana mereka sendiri ketimbang pengaturan
Allah.

0

2)
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3)

4)

Maka, siapa saja yang ridha terhadap pengaturan Allah baginya,
tentram dengan pilihan-Nya untuknya, dan menyerahkan diri
kepada kebijaksanaan-Nya, niscaya Allah akan menghilangkan
semua penghalang itu; sehingga hatinyapun akan kembali kepada

Rabbnya, merasa tenang dan tenteram kepada-Nya.

Orangyang bertawakkaltidak akan memohon kepada selain Allah,
tidak akan menolak (pengaturan) Allah, dan tidak menyimpan
(hartanya) agar tidak digunakan di jalan Allah.

Siapa sqayarLg disibukkan dengan diri sendiri, niscaya ia tidak
akan memprioritaskan orang lain. Dan, siapa sajayangdisibukkan
dengan Rabbnya, niscaya ia tidak mengutamakan kepentingan
dirinya.

Ikhlas adalah amal yang tidak diketahui oleh Malaikat sehingga

dicatatnya, tidak diketahui oleh musuh sehingga dirusaknya, dan
tidak disombongkan oleh pelakunya sehingga menjadi sia-sia.

Ridha adalah ketenangan hati dalam menerima ketentuan Allah
yangberlaku.

Kadar tersiksanya manusia di dunia, bergantung pada seberapa

besar ambisinya dalam mendapatkan dunia.

Ada enam unsur yan1 senantiasa mempengaruhi hati; tidak ada

yangketujuh. Tiga di antaranyamerupakan unsur yanghina, dan
tiga lainnya justru merupakan unsur yangmulia.

Tiga unsur yang hina adalah: (1) dunia yang selalu meng-
godanya, (2) nafsu yangselalu membisikinya, dan (3) musuh
yang selalu menyesatkannya. Ketiga unsur inilah yarLg selalu
mengungkung jiwa-jiwa yang rendah, sehingga senantiasa berada

di antara ketiganya.

Adapun tiga unsur yan.g mulia adalah: (1) amal yang jelas

baginya, Q) akalyangmemberikan petunjuk kepadanya, dan (3)

Rabb yalgselalu disembahnya. Ketiga unsur inilah yangmenjadi
tempat berkelana hai yangbersih.

s)

6)

7)

8)
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9) Mengikuti hawa nafsu dan larut dalam angan-angan adalah pangkal
segala kerusakan. Karena, mengikuti hawa nafsu dapat membuat
seseorang buta terhadap perkara yang haq, baik secara teori
maupun praktik. Sedangkan larut dalam angan-angan membuat
seseorang lupa akan akhirat dan tidak mempersiapkan diri untuk
menuju ke sana.

10) Seseorang tidak akan dapat mencium harumnya kejujuran, (apalagi

melakukan kejujuran), selama ia masih menjadi penjilat terhadap
diri sendiri dan orang lain.

11) Apabila Allah \!H menginginkan kebaikan pada diri seorang
hamba, Dia akan membuatnya mengakui dosa-dosanya dan
tidak mencari-cari dosa orang lain, dermawan terhadap apa yang
dimilikinya dan tidak berambisi mendapatkan milik orang lain,
dan bersabar terhadap gangguan manusia. Namun jika Allah
menginginkan keburukan pada dirinya, Dia akan melakukan hal
sebaliknya terhadapnya.

12) Cita-citayangtinggi selalu berkisar pada tiga hal berikutz Pertama:
Mengetahui sifat-sifat luhur, sehingga pengetahuan itu akan
semakin menambah rasa cinta terhadap hal yang luhur itu dan
kemauan untuk mendapatkannya. Kedua: Mengamati anugerah
ilahi, sehingga pengamatan itu akan semakin menambah rasa

syukur dan ketaatan. Ketiga.: Mengingat dosa, sehingga ingatan itu
akan semakin meningkatkan kadar taubat dan rasa takut kepada
Allah W .

Apabila cita-cita itu bergantung pada selain tiga hal di atas,

niscaya keinginannya itu akan mengembara di lembah keraguan
dan kekhawatiran.

13) Barang siapa tergila-gila kepada dunia, maka dunia akan melihat
setinggi mana kedudukannya di mata orang itu, lalu menjadikan
orang itu sebagai pelayan dan hambanya, hingga kemudian
menghinakannya. Sebalikny a, bar ang siapa y ang berp alin g dari
dunia, maka dunia akan melihat ketinggian derajat orang itu,
lantas ia pun akan melayani dan tunduk kepada hamba tersebut.
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14) Suatu perjalanan dapat ditempuh dalam waktu yangsingkat dan
sang musafir pun bisa segera sampai di tempat tujuannya, jika ia
menempuh jalur yangbenar dan mau terus berjalan pada malam
hari. Sebab, jika musafir menyimpang dari jaluryang benar dan tidur
sepanjang malam, maka kapankah ia sampai ke tempat tujuannya?

.otfoo.
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1)

Beberapa Petuah Dan Pelajaran

Siapa saja yang tidak mendapatkan 'kenyamanan bersama Allah'
di tengah pergaulan antar sesama manusia, dan baru mendapatinya
dalam kesendirian, maka ia adalah orang yangtulus namun berhati
lemah.

Siapa saja yangmendapatkan'kenyamanan bersama Allah' di
tengah pergaulan antar sesama manusia, tetapi tidak mendapatinya
dalam kesendirian, maka ia adalah orang yang hatinya sedang
sakit.

Siapa sajayang merasa tidak mendapatkan 'kenyamanan
bersama Allah' baik di tengah pergaulan arrtar sesama manusia
maupun dalam kesendirian, maka ia adalah orang yangmati dan
dijauhkan (dari Rahmat-Nya).

Siapa saja yang mendapatkan 'kenyamanan bersama Allah'
baik dalam kesendiriannya maupun di tengah pergaulan antar
sesama manusia, maka ia adalah seorang pencinta yang tulus dan
berkepribadian kuat.

Siapa saja yang mendapatkan anugerah Allah (berupa keimanan
dan keyakinan) ketika sendirian, maka tambahan anugerah itu
hanya bisa diperolehnya dalam kesendirian.

Siapa saja yang mendapatkan anugerah Allah ketika bergaul
dengan sesama manusia, ketika memberikan nasihat dan petunjuk
kepada mereka, maka tambahan anugerah itu dapat diperoleh
ketika ia berbaur bersama mereka.

2)
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Kaanangan ilunia b agaikan

ptrwainan sulap. P englihatan orang

yarNg c,utott akan terfokus p ada

ap a y ang terlihat s aj a. S edanglcan

p andangan orang y ong p andai alcan

ffiampu menembus apa yang aila di
balik ilusi sulap tersehut,

Siapa saja y angmendapatkan
anugerah Allah ketika pasrah
pada kehendak Allah, di manapun
Allah menemp atkannya dan
untuk pekerjaan apa pun Allah
menugask anny a, maka tambahan
anugerah itu dapat diperoleh
ketika ia dalam kesendirian

maupun ketika berbaur bersama orang lain.

Dengan demikian, kondisi yang paling mulia adalah ketika Anda
tidak memilih sendiri suatu keadaan selain yangtelah dipilihkan
dan ditetapkan Allah untuk Anda. Maka, pasrahlah pada kehendak
Allah atas dirimu, dan janganlah bersikukuh menghendaki Dia
mewujudkan keinginanmu.

3) Ibarat sebuah lentera, hati yang suci menerangi fitrah dasar
manusia sebelum syari'at meneranginya. Bahkan, minyak pada
hati itu hampir saja menerangi meskipun tidak disulut api.

4) Quss13 telah bertauhid, padahal ia tidak pernah melihat Rasulullah

ffi. Sedangkan Ibnu Ubayla kafir, padahal ia pernah mengerjakan
shalat bersama beliau di masjid.

5) Karena cinta, seseorang bisa tetap segar sekalipun tidak minum
air. Sungguh, berapa banyakkah orang yang dahaga meskipun
berada di tengah-tengah samudra?

6) Allah telah mentakdirkan bahwa Musa akan menjadi seorang
Nabi dan Asiyah (isteri Fir'aun) akan beriman. Dengan takdir-
Nya pula, peti yang berisi Musa bayi dihanyutkan ke sungai
hingga mengantarkannya ke kediaman Asiyah. Maka, bayi yang

Nama lengkapnya Quss bin Sa'idah alJyadi. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sedikit kisahnya
di dalam al-Bidadyah uan Nihaayah W230-237). Biografinya juga dapat Anda lihat dalam kitab
Daka-ilun Nubuwwab 0./453466) karya al-Baihaqi dat al-khaabah @,/279) karya Ibnu Hajar.
Adapun bagi Anda yang ingin memperluas wawasan mengenai kritik terhadap riwayat dari Quss
ini, merujuklah pada "Muqaddimah Hadiits Quss bin Sa'idah" (hlm 52-58) di dalam Rawaa-i'ut
Turaats dan Fawaa-i.d Hadiitsiyyah (hlm 101-106) karya Ibnul Qayyim.
Namanya'Abdullah (bin Ubay), salah seorang tokoh kaum munafik.

652 Bab 14 - Bunga Rampai Hikmah



dipisahkan dari ibunya itu pun jatuh ke pangkuan wanita yang
tak mempunyai anak.

Demi Allah, alangkah banyak pelajaranyangterkandung di balik
kisah ini. Berapa banyak anak yang disembelih Fir'aun dalam
Llpayanya mencari Musa? Namun, takdir Allah seakan berkata
kepada Fir'aun: "Kami hanya mendidik dan membesarkannya

$dusa) di pangkuanmu (Fir'aun)."

7) Dzr,i Bijadainls adalah anak yatim yang diasuh oleh pamannya.
Suatu ketika, jiwanya tergerak untuk mengikuti Rasulullah
ffi. Maka ia pun berusaha bangkit, namun sisa-sisa penyakit
menghalanginya untuk bangkit, sehingga iahanya bisa duduk
mengamati pamannya. Sewaktu kesehata trrnya sudah benar-benar
pulih, kesabarannya benar-benar sudah habis. Naluri cintanya
berseru kepada jiwanya:

Sampai kapan ia terus terpenjara dan mengeluhkan kesempitan
Bebaskanlab ia, boleh jadi ia akan menemukan jalannya

Kemudian,Dz;'tl Bijadain berkata: "'Wahai pamanku, lama
kunanti engkau masuk Islam, namun aku tak melihat engkau
memiliki semangat untuk itu." Pamannya lantas berseru: "Demi
Allah, jika kamu memeluk Islam, maka akan kuambil lagi semua
y arLg telah kuberikan kepadamu! " Menden gar :ucap an pamanny a
itu, kerinduannya kepada Rasulullah seakan meneriakan: "Melihat
Muhammad lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya."

Di dalam sebuah sya'ir diungkapkan:

Seandainya Majnun ditanya: apakab bersatu dcngan Laila
yang kamu inginkan, ataukab dunia dan seisinya?

Tmtu ia menjauab: debu di sandalnya
lebib aku sukai daripada duka karena kebilangannya

15 Al-Hafizh Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab Nuzbatal Alqaab (I/250): "'Abdullah bin Abdi
Nuhm (yang memilki han1rt Dzul Bijadain) termasuk salah seorang Sahabat Nabi fl$. Pada
masa Jahiliyyah, ia dikenal dengan nama 'Abdul 'Uzza.' Lihat juga kitab Ilsdul Ghaabah dar Al-
kbaabah [/484 datn/33S). Adapun krta al-bijaad artinya adalah pakaian bergaris.
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Ketika Dzul Bijadain bersikukuh untuk menemui Rasulullah

ffi, maka pamannya pun melucuti semua pakaiannya. Dari itulah
Ibunya memberinya sehelai kain, yang kemudian dipotongnya
menjadi dua bagian untuk mengarungi perjalanarLtya. Sebagian
digunakan untuk menutupi bagian bawah tubuhnya, dan sebagian
lainnya digunakan untuk menutupi bagian atas tubuhnya.

Ketika seruan jihad berkumandang, ia merasa puas walaupun
bergabung di barisan belakang orang-orang tercinta (para mujahid).
Karena, seorang pecinta tak akan peduli dengan berat dan jauhnya
perjalanan yangharus ditempuh, sebab tujuan yangingin diraih
(mati syahid) telah meringankan langkahnya.

Camkanlah, Alkh pasti menyampaikan ke ternpat arnan
siapa sajayangmenuju ke sana

Dia pun pasti mmyampaikan ke pelataran ternpd.t yang
atndn siapa saja yang sekadar ingin ke sana

Pada saat Dzul Bijadain meninggal dunia, Rasulullah
sendiri yang mempersiapkan liang lahadnya, lalu beliau berdo'a
untuknya:

((."c ,?)vwY:,"c e,i';f 5;3Ii ll
"Ya Allah, sesungguhnya aku ridha kepadanya; maka ridhailah
ia."16

Mendengar ucapan demikian, Ibnu Mas'ud pun berseru:
"Aduhai, seandainya saja aku yang menghuni kubur ini."

H:ai para lakilaki yang lemah semangat, ketahuilah bahwa-
sanya yangpaling lemah di papan permainan catur adalah bidak

16 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dr dalam as-Siirab @/235-Siirab lbnu Hiryam). Lbu Nu'aim juga
meriwayatkannya dabm al-Hilyah (l/122), dengan sanad munqatbi', sebagaimana dinyatakan oleh
al-Hafizh dalam kitabnya, al-Isbaabah (IIl330). Namun, adz-Dzahabi menyatakannya shahih di
dalam Tajriid Asmaa- isb Sbabaabab 0/168).

Barangkali, pernyataan shahih yang diungkapkan adz-Dzahabi didasarkan prda adanya syahid
(penguatf padariwayattersebut.HaditsyangmenguatkannyaitudiriwayatkanolehlbnuMandah-
sebagaimana dinyatakan dalam al-Ishaabdb W330)-deut dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dd,am al-
Hilyah Q/ 122). Akan tetapi, di dalamnya terd rpat slfat jahaalah Q<etidakjelasan perihal perawinyad).
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e)

10)

atau pion. Namun, jika bidak itu berhasil mencapai garis akhir
pertahanan pihak lawan, maka ia dapat naik jabatan menjadi
seorang farzan (menteri). 17

8) Seorang ahli hikmah melihat seekor birdzaunt' y*og sedang
diberi minum. Lalu ia berkata: 'seandainya birdzaun bisa berlari
kencang, niscaya hewan ini akan ditunggangi."

Langkah yang disertai dengan kemauan keras dan perilaku yang
baik dapat menyingkirkan semua kendala yangmenghadang.

Semua kendala adalah ujian untuk membedakan mana yang
sungguh-sungguh dan mana yang pura-pura. Jika Anda menghadapi
semua kendala itu, maka semua itu akan berubah menjadi medium
y 

^ng 
mengantarkan kepada tujuan.

.orfoo.

Bidak dan fanan merupakan istilah atau nama buah catur. Jabatan fanan setingkat dengan
panglima (menteri), se&ngkan bidak setara dengan pion. Pada pernyataan ini, penulis hendak
mengungkapkan bahwa seorang Muslim pasti akan meraih hal-hal yang tinggi atau mulia apabila
ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan.
Maksudnya ialah baghal ftewan peranakan antara kuda dan keledai) yang tidak berasal dari
wilayah Arab.
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Beberapa Wasiat dan Peringatan

Berikut ini beberapa wasiat dan peringatan bagi kaum Muslimin

agar mereka semakin bertakwa.

0 Jauhilah kemaksiatan, karena kemaksiatan menrPakan pelecehan' 
ierhadap hakikat perintah sujud yalgterkandung dalam kalimat:

-.rrgg"grlkan ketetapan kalimat: { J[f} *TingallaTr'zo 
1qS. A1-

Baqarah: 35)

2) Aduhai, betapa ruginya kenikmatan sesaat yang membuahkan

kesengsaraan seribu tahun!

3) Adam terus menulis baris demi baris kisahnya yarlg penuh

kesedihan dengan darah penyesalan. Beliau melepaskan semuanya

bersama h.mbrrsar napas kepedihan, hingga datanglah sebuah

ketetap an dari-Nya yang berbunyi : { # i(ib" maka A llab m enerima

td,ubatnyd.. " " (QS. Al-Baqarah: 37)

4) Iblis gembira dengan tunrnnya Adam dari Surga. Musuh Allah ini' 
tidaklahu bahwa itu adalah turunnya seorang penyelam ke dalam

le Sebagaimana firman Allah: 'Dan (ingatlah) ke.tika Karn-i berfirman hepada para malaikat: '?lualan.

i;;-i;"d. iiit' u4 o mereka inn tilrd hecuali lblis.-la menokk dan mertyombongkan dir."
(QS. Al-Baqarah: 3a)

20 Sebasaimana firman Lllahz "Dan Karni Mrman:'Vfahai Adam! Tinggdilqh enghau dan.istrimu

di dilam Surga, dan rnakankh dmgan nihmat (berbagai makanan) yang ada di sana.'" (QS' AI-

Baqarah: 35) 37).
,, 5.U-[i-.ri, fii*r" Lllahz'Kemudian Adam mmerirna beberapa.halimat dari Rabbnya, !"k D?

;;;;;;;;- tiii"yo.s""ggrh, Alhh Maha Penerima tobat, lvlaha Pmvavang'" (QS' Al-Baqarah:

37).
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gelombang lautan demi mendapatkan mutiara meruPakan sebuah

kejayaan.

5) Betapa Adam q4E harus bersabar menanti antaraditurunkannya' 
firman Allah berikut kepadany ^r{-i7;i &.:'ii A'it\; }LY " Aku
hendak mmjadikan kbalifub di bumi.'(QS. Al-Baqarah: 30) dengan

firman-Nya yang ditujukan khusus kepada Iblis la'natullaab:

4 ;ir,a,; ;:b6!ii6 $ "Dia (Allab) berfirman:' Pergilab, tetaPi

Dorong siapa di antaia mereka yang mengikuti kamu.'" (QS. A1-

Israa': 63).

6) Apa yang terjadi atau berlaku untuk Adam adalah tujuan dari
keberadaa nnya,sebagaimana kandungan hadits yangdisabdakan

Nabi ffir ((tili i jU "Seandainya kamu tidak pernah berbuat
dosa ...."22

7) Hai Adam, janganlah kamu bersedih karena ucapan-Ku padamu:

"Keluarlab kamu dari sana (Surga)" (QS. Al-A'raaf: 18). Sebab,

Surga itu Kuciptakan untukmu dan juga anak cucumu yang
shalih.

8) Hai Adam, dulu kamu berkunjung kepada-Ku sePerti seorang raia

yangberkunjung kepada Raja. Namun hari ini, kamu berkunjung
kepada-Ku seperti seorang hamba yangberkunjung kepada Raia.

9) Hai Adam, jangan bersedih hati karena telah meneguk secawan

dosa yang justru menyebabkanmu semakin paham. Karena,
dengan secawan dosa itu, Kami telah mengeluarkan penyakit
'ujub dari dalam hatimu, bahkan kamu telah diberi pakaian
penghambaan meskipun mungkin engkau tidak menyukainya.

10) Hai Adam, Aku mengusirmu (dari SurgayrrLgmenjadi tempatmu)

bukan untuk memberikannya kepada orang lain. Akan tetapi, Aku
mengusirmu dari sana (Surga) agar Aku dapat menyemPurnakan
bangunannya untukmu kelak. Maka, sudah selayaknya orang-

orang yang giat beramal membayar harganya, yaitu berupa:

22 Teks atau redaksi hadits selanjutnya adalah: ( 5J* 5 ,'o*i ck;ta--. )) "..' pasti Allah
mendatangkan suaru kaum yang berdosa, agar Dia meri-gampuni ineieka." (FIR. Muslim [no.
2749)dari Abu Hurairah {i; )
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"Lambungmereka jauh dari tempat tidurnrya (untuk beribadah) .... "
(QS. AsSajdahz t6).

11) Demi Allah, ketika Adam berbuat maksiat, tidaklah lagi ber-
manf.aat baginya keagungan kalimat: "Bersujudlah kamu" ataupun
kalimat: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam" (QS. Al-Baqarah:
31). Tidak pula bermanfaat baginya keistimewaan: "kepada
yang telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku" (eS. Shad: 25).

Jrg", tidak bermanfaatbaginya kebanggaan: "dan (Aku) telah
meniupkan ke dalamnya rob-Ku" (QS. Al-Hijr: 29). Akan tetapi,
yang bermanfaat baginya adalah permoho nan "Yd. Rabb kami,
kami telah menganiaya diri kami sendiri," (QS. Al-A'raafi 23) yang
diucapkan dengan merendahkan diri.

12) Tatkala seseorang menyandang perisai tauhid di tubuh yangpenuh
rasa syukur, maka panah musuh tak lagi dapat membunuhnya.
Mungkin panah itu dapat melukai atau mematahkan tulangnya,
tapi itu masih dapat diperban atau digips, sehingga ia akan sembuh
seperti semula. Kemudian, orang yang terluka itu pun bangkit
seolah tidak pernah terkena sakit apa pun.

.oofto.
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Hakikat Dan Perenungan
Terhadap Hal-Hal Detail

Perhatikanlah beberapa hal berikut yarg merupakan hakikat
kehidupan yangperlu diambil hikmahnya.

1) Siapa saja yang tidak dapat mengambil manfaat dari matanya,
niscaya tidak akan dapat mengambil manfaat dari telinganya.

2) Seorang hamba mempunyai tirai penutup antara dirinya dengan
Allah dan tirai penutup antara dirinya dengan sesama manusia.
Siapa saja yang membuka tirai antara dirinya dengan Allah,
maka Allah akan membuka tirai antara dirinya dengan sesama

manusia.

3) Seorang hamba mempunyai Rabb yang pasti akan ditemuinya.
Ia juga mempunyai rumah yangpasti akan ditempatinya. Maka,
seyogianya ia memohon keridhaan Rabbnya sebelum menemui-
Nyr, dan mengisi rumahnya sebelum menempatinya.

4) Menyia-nyiakan waktu lebih berat (akibatnya) daripada kematian.
Sebab, penyia-nyiaan waktu menyebabkan Anda terputus dari
Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanyamemutuskan
Anda dari dunia dan penghuninya.

5) Kesusahan di dunia, walaupun dari lahir hingga meninggal tidak
sebanding dengan kesusahan sesaat (di akhirat). Bagaimana pula
jika dibandingkan dengan kesusahan yangabadi?
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8)

Apa yang dicintai hari ini (di dunia) akan diikuti oleh kebencian
pada esok hari (akhirat). Begitu pun sebaliknya, apayangdibenci
pada hari ini akan diikuti oleh kesenangan di hari esok.

Keuntungan terbesar di dunia ini adalah Anda dapat menyibukan
diri setiap saat dengan hal yen1lebih baik dan lebih bermanfaat
bagi diri Anda di kehidupan akhirat kelak.

Bagaimana mungkin orang yang menukar Surga dan seisinya
dengan kenikmatan sesaat, dijuluki sebagai orang berakal?

9) Orang arif itu meninggalkan dunia dalam keadaan belum puas
memenuhi dua kebutuhanrLya,yaitu (1) menangisi diri sendiri dan
(2) memuji Rabbnya.

10) Jika takut kepada makhluk, Anda pasti akan menjauhi dan
lari darinya. Tetapi jika takut kepada Allah, Anda akan merasa
nyaman bersama-Nya dan selalu ingin mendekati-Nya.

11) Seandainyailmu itu dapat bermanfaat tanpa pengamalan, niscaya
Allah \H tidak akan mencelaparapendeta Ahli Kitab. Seandainya
amal itu dapat bermanfaat tanpa keikhlasan, niscaya Allah tidak
akan mencela orang-orang munafik.

12) Lawanlah bisikan buruk dari hati, karena jika Anda tidak
melawannya, niscaya ia akan berubah menjadi ide. Lawanlah
ide itu, karena jika Anda tidak melawannya, niscaya ia akan
menjadi syahwat. Perangilah syahwat itu, karena jika Anda
mendiamkannya, niscaya ia akan menjadi tekad dan cita-cita. Jika
Anda tidak melawan tekad itu, maka ia akan menjadi sebuah aksi.

Jika aksi itu tidak Anda perbaiki, maka akan terciptalah suatu
kebiasaan. Sungguh, apabila sudah menjadi kebiasaan, Anda akan
merasa sulit sekali untuk mengubahnya.

13) Takwa terdiri dari tiga tingkatan, /aitu: (1) menjaga hati dan
anggota badan dari dosa dan segala yangdiharamkarL, Q) menjaga
hati dari perkara-perkara makruh; dan (3) menjaga hati dari perkara-
perkara yarLg bersifat sekunder dan tidak penting. Tingkatan
pertama memberikan kehidupan bagi hamba. Tingkatan kedua
berguna bagi kesehatan dan keku atanrLya. Tingkatan ketiga
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membuahkan kebahagiaan dan kegembir aanny a. Sebagaimana

diilustrasikan dalam sya'ir:

sdrna.rnyrt. sebuab kebenaran yangAnda jaga

akan ?nengurd.ngi semangat pembela yang membenarkd.nnya

banyak orang tidak ?rwtnpu menwhami bal-bal deuil yang terselubung

sebingga ia melibat permasalaban dari luamya saja

demi Allab, aku berhasil mmggapai apayangkucari
bukan karena diriku atd.u orang lain yang membelaku

jika aku pu.tu.s asa, dan itu nyaris rnemutuskan jalanku

harapan pun segerd. datang dari balik keputusasaan itu.

1 4) Siap a s ajay ang diciptakan Allah untuk masuk Surga, maka petunj uk-

petunjuk yang mengantarkannya (ke tempat peristirahatan abadi

itu) selalu datang melalui hal-hal yang dibencinya. Adapun siapa

saja yang diciptakan Allah untuk masuk Neraka, petuniuk-
petunjuk yang mengantarkannya (ke jurang kesengsaraan yang
kekal itu) akan selalu datangmelalui syahwat yangdiciantainya.

15) Tatkala AdamtWmemohon agar bisa hidup kekal dalam Surga

di dekat sebatang pohon, ia pun dihukum oleh-Nya dengan cara

dikeluarkan dari Surga. Di sisi lain, ketika Yusuf lpi memohon

agar dikeluarkan dari penjara melalui mimpi seseorang, ia pun

diharuskan oleh-Nya untuk tinggal dalam penjara itu selama

beberapa tahun.

..ofr..
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Perenungan Terhadap Takdir
Yang Tidak Disukai

Apabila seorang hamba memperoleh suatu takdir yangtidak
disukai, maka ia dapat merenungkannya berdasarkan enam sudut
pandang, yaitu:

1) Sudut pandang tauhid; bahwasanya Allah w yang telah menentukan
takdir itu. Dia w. yang menghendaki dan menciptakan takdir
tersebut. Sungguh, apa pun yangdihendaki-Ny, pasti terjadi dan
apa pun yangtidak dihendaki-Ny, tidak akan terjadi.

2) sudut pandang keadilan; bahwasanya takdir Allah w terhadap
hamba-Nya pasti berlaku dan aruran pemberlakuan hukum-Nya
pun adil.

3) sudut pandang rahmat; bahwa rahmat Allah \H yang terkandung
dalam takdir ini melebihi murka dan amarah-Nya. Bahkan,
rahmat-N y a adalah dasar b agi p emberlakuan takdir-Nya

4) Sudut pandang hikmah; bahwasanya hikmah Allah \H menuntut
pemberlakuan takdir itu. Dia #j tidak menenrukannya dengan
percuma dan tidak menetapk ennya secara sia-sia.

5) sudut pandang pujian; bahwasanya AllahriH adalah saru-satu-
nya yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna dengan
diberlakukannya takdir tersebur, dari sisi manapun kita melihat-
nya.
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6) Sudut pandang 'ubudlryab; bahwasanya dirinya hanyalah seorang
hamba. Berlaku atasnya hukum-hukum Rabbnya dan ketentuan-
ketentuan-Ny" karena ia adalah milik-Nya dan hamba-Nya.
Allah wij berhakmenempatkannya di dalam naungan takdir-Nya,
sebagaimana berhak membuatnya tunduk pada hukum-hukum
agama-Nya. Dengan demikian, ia adalah objek pemberlakuan
semua hukum ini.

.oofto.
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Dampak-Dampak Maksiat

Perbuatan maksiat mempunyai beberapa dampak negatif (bagi
pelakunya), di antaranya taufik Allah untuk dirinya menjadi ber-
kurang, persepsinya menjadi rusak, kebenaran menjadi samar bagi
dirinya, hatinya menjadi kotor, lupa untuk berdzikir, dan waktu
menjadi terbuang sia-sia.

Dampak lainnya adalah dia dijauhi oleh orang lain, terasing di
antara hamba dan Rabbnya, dohnya tidak terkabul, menjadi pribadi
yang keras hati, hilangnya keberkahan rizki dan umurnya, miskin
ilmu, direndahkan orang lain, dihinakan oleh musuh, jiwanyasempit,
dikelilingi oleh rekan-rekan jahat yang selalu merusak hati dan
menyia-nyiakan waktunya, merasakan kecemasan dan keresahan yartg
berkepanjangan, hidup dalam kesengsaraan, dan akan tersingkapnya
aib dirinya.23

Kemaksiatan menyebabkan seseorang lalai untuk mengingat
Allah. Kelalaian itu tidak ubahnya tanaman yang tumbuh karena
air atau kebakaran yang disebabkan oleh api. Adapun hal-hal yang
berlawanan dengan kelalaian ini, semua itu muncul karena ketaatan.

.oofto.

2r Penulis menambahkan penjelasan tersebut dengan menyebutkan dalil-dalilnya dalam kitab ad-
Daa'utad Dauaa' ftlm. 83-169). Lihat kitab yang telah sayr ahqiq rersebut, terbitan Daar Ibnul
Jauzi.
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Beberapa Pelajaran Dan Peringatan

0 \7ahai orang yang tidak bersenjata, waspadailah firasat orang
yang bertakwa. Sebab, firasat itu dapat membuatnya melihat
cacatnya amal Anda. Seperti dikatakan "Takutilah firasat orang
Mukmin."2a

2) Mahasuci Allah, sesungguhnya dalam diri ini telah bercokol
kesombongan Iblis, kedengkian Qabil, kecongkakan kaum'Ad,
pembangkangan kaum Tsamud, kelancangan Raja Namrud,
keangkuhan Fir'aun, kezhaliman Qarun, kebiadaban Haman,
hawa nafsu Bal'am25 dantipu muslihatr4 sb-baabus Sabt $<aumNabi
Musa, Bani Isra'il), pemberontakan a1-'\U7alid,26 serta kebodohan
Abu Jahal.

Hadits dha'if. Lihat takhrij saya atas hadits ini dalam risalah yang berjudul Koryful Muawaarii
min Talbiisaat al-Gbumai. Meskipun demikian, sebagian ulama berusaha menshahihkan hadits
tersebut. Mereka menghimpun riwayat-riwayat yeng diduga dapat memperkuatnya, namun
ddak juga berhasil. Semoga saya &pat menuliskan komentar mengenai hal ini di dalam risalah
tersendiri, jika Allah memperpanjang umur dan memberikan kesempatan untuk melakukannya.
Bal'am adalah orang yang kisahnya disebutkan dalam riwayat-riwayat Isra'iliyyat. Hal ini terkait
dengan penjelasan firman Allahw : *Dan bacahanlah (Muhammad) kepada rnereha, berita orang
yang telah Karni berikan dldt-drydt Karni hepadanya, hemudian dia melepashan dii dai dy,tt-dydt
#2." (QS. Al-A'raaf: 175)

Lihat keterangan selengkapnya dalam kitab Tafsir ath-Thabari fftm/252) dat Taaiikh atb-Thabari

Q/226-228).
Boleh jadi yang dimaksud adalah al-r07alid bin al-Mughirah. Kisah orang ini menjadi sebab

turunnya firman Allahwberikut: "Biarkanhb Ahu (yang bertindah) terhadap orang yang Aku
ssndiri tehh mmciptakanrrya. " (QS. Al-Muddatstsir: 11)

Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh d-Hakim W507) dan al-Baihaqi dalam Dalaa-ilun
Nubuwuab U/556), dari Ibnu'Abbas. Al-Hakim menyatakan ri:way*nya shahih dan disetujui
olehadz-Dzahabi. As-suyuthididalamLubaabunNtquul (no. 1142-dengantahqiq saya) menilai:
"Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari."
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4)

Di dalam diri manusia juga terkandung karakter binatang;
ketamakan burung gagak, kerakusan anjing, ketololan burung
merak, kenistaan kumbang, kedurhakaan biawak, kedengkian
unta' keganasan macan kumbang, keberingasan singa, kefasikan
tikus, kekejian ular, kebodohan kera, kebingungan semur,
kelicikan musang, kelemahan laron, dan kemalasan badak.

Hanya latihan dan usaha keras seseorang yang mampu
men ghilan gkan sifat-sifat tersebut. Adapun siap a saja y angtunduk
terhadap karakter-karakter buruk itu, maka ia tergolong kelompok
tersebut. Akibatnya, barang dagangannya (amalnya) tidak layak
untuk diperjualbelikan dengan Allah. Karena, "sesungguhnya
Allah telab membeli dari ordng-ordngMukmin diri (merekd/.'(eS.
At-Taubah: 111)

Allah W hany a membeli b ar ang dagangan yan g ditemp a oleh
iman. Yang setelah dicetak, produk itu diekspor ke negara yang
penduduknya terdiri dari orang-ora rLg y ang suka bertaubat dan
beribadah.

Peliharalah barang dagangan Anda dan jangan sampai ia rusak di
tangan Anda. Apabila ia rusak niscaya Allah tidak mau membelinya
dari Anda. Sebab, Allah W mengetahui adanyacacatdalam barang
dagangan itu sebelum membelinya. Karenanya, selamatkanlah ia
agar sampai ditolak.

Kualitas barang dagangan dapat diukur menurut starus pembeli
nya, harga yang dikeluarkan untuk membayaroya, dan orang
yang mempromosikannya. Apabila pembeli barang itu adalah
orang besar (y^ngkaya raya),harganya mahal, dan orang yang
mempromosikannya pun adalah orang terhormat, maka semua
komponen ini mampu membuktikan betapa berharganyabarang
tersebut.

anhai ydng menjual diri dengan harga murah, andai kau
batalkan transaksi itu sebelum terlambat, niscaya hau tah mmyesal
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uahai yd.ng rnenukar kesejabteraa.n bidup yang srmgdt berharga
dengan impian kosong ydng pennb hepedihan

demi Allab, mgkau benar-benar telab tertipu
dan pada bari Kiamat, engkau akan mendapati basil peperangdn

uabai ydng mencari kejemiban bid,up ydng seluruhnya kerub
di badapanmu ada oasis yang sesunggubnya, bukan fatamorgana

uahai pmcari kayu bakar di malam gelap
penantd.ng bencana yang dapat menimbulkan hebinasaan

mgkau mmgharap kesembuhan, sementard mata membaua penyakit
bagairnana mungkin ada kesembuban bik badan terus diisi penyakit

anbai yang membinasakan diri dmgan mengikuti sifut terburuk
ini terjadi karena ternodai oleb keindahan yangterd.ntpas

uahai ydng rnernpersembabkan kebodohan kepada diri dirinya
andai kau tahu bapad.gungnyd.diimu, niscayakau ak melakukannya

anak-anah, yang telab beruban
ada pula orrtng tud, yd.ng hekanak-kdndn dan tid,ak beruban

urnurrnu telah terbuang percurna
hanya untuk main-main dan senda gurd.u

usiamu sudah sEefii mentari ydng hampir terbenam
meskipun baryangan di ufuk timur belum juga sima

ord.ngydng bersunggub*ungguh telab sampai ke tempat tujuannya
seiringsimanya gulita malam dan aann mendungdari cakrautala

berapa banyak orang yang tertingal ketika dunia pergi
dan para Rasul telab membantumu dalam pencarian

tak. ada seordng pun yd.ng tersisa di negeri itu, semua telab pergi
kc ternpat mgkau bias mmgungkqhan rytkur unpa kebutuhan kinnya

rebabkanlah pipimu di tanah berdebu itu lalu ucapkanlab
sEerti ucapan ordngydngrindu dan telab rnenunggu lama

tidaklah rumah Ma1ryab27 yangselalu dikelilingi Gbailan
lebib ia senangi daripada rumahmuydngrusak

27 Mayyah dan Gailan adalah sepasang kekasih.
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ada beberapa rumah ydngdia smangi dan dia sukai
ketika dia sampai di tempat tujuan belum lama ini

babkan pipi-pipi yang memerab karena malu
tiddk lebib menarik daripada rumab rusakmu itu

semakin tampak jelas perumaban itu baginya,
semakin bergegas ia ke arabnya bagaikan aliran air yang deras

kerinduan telah membangkitkan kenangannyd di sana
sekiranya hatinya disqu 'tuk melupakannya, niscarya ia mmolaknya

demikianlab ... banyak rumah di bumi iniyangpernab dia tempati
nd.rnun tak ada sdtu pun yang diinginkannya selain rumah itu

di tenda itu tak ada rehan berbagi ydng menyenangkanmu
jika kau ceritakan kisab cinta; naka bmabanlab dalam kesmdirian

pergilab di kegelapan malam dengan petunjuk d.roruna uangi
bukan dengan daban atau kayu bakar

laannlah setiap gentdr dan lemah,
perangilab nafsu agar selamat dari keruntuhan

persiapkanlab cahaya sebagai penerdng dirimu
pada hari manusia mendapatkan cahaya sesuai derajat mereka

Disebutkan juga:

jika kesabaran rndrnpu mendatangkan rahmat untukku
aku rela menderita dan aku halalkan kurusrrya badanku

kupersembahkan roh ini kepada-Mu td,npd harga selain ridha-Mu,
betapa aku sangat mernbutubkan ri.dha-Mu

Disebutkan pula:

betapa dalam rinduku di siang hari, dan cinta manggilku
di malam bari, maka aku menjauabnya

Dan disebutkan:

bila memang barus rnerindu
maka adalab sudtu kelemaban merindukan yd,ng tidak indab

sekiranya apa yang aku kerjakan banya untuk kebidupan dunia
maka sebagian dari apaydng ada padaku ini sudablab cukup
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6)

akan tetapi aku bekerja untuk kerajaan abadi
betapa menyesalnya aku jika tiddk dapat bertemu dmgan-Nya.

\7ahai orang yang berpengalaman, tahukah engkau berapa
nilai dirimu? Sesungguhnya, seluruh unsur dalam alam raya ini
diciptakan untukmu.28

\7ahai orang y^ng diberi makan dengan air susu kebajikan dan
dirawat dengan tangan kelembutan! Ketahuilah, bahwasanya
segala sesuatu itu ibarat pohon, sedang engkau adalah buahnya;
segala sesuatu itu rupa semata, sedang engkau adalah nyawanya;
segala sesuatu adalah rumah kerang, sedangkan engkau adalah
mutiaranya; dan segala sesuatu adalah ampas susu, sedang engkau
adalah sarinya.

Tulisan takdir Kami untukmu telah jelas, namun upayamu untuk
mewujudk anny a begitu lemah.

Jika kamu ingin menemukan-Ku, carilah Aku di sisimu. Carilah
Aku dalam dirimu, niscaya kamu akan mendapati-Ku begitu
dekat. Jangan mencari-Ku pada selain dirimu, karena Aku lebih
dekat kepadamu daripada yang selainmu.

Jika kamu telah mengetahui kedudukanmu di sisi Kami (A11ah),

niscaya kamu tidak akan menghinakannya dengan kemaksiatan.
Sesungguhnya, Kami mengusir Iblis dari sisi Kami karena ia tidak
mau sujud kepadamu yatgsaat itu masih berada di sulbi ayahmu
(Adaml)W). Maka, adalah aneh jika sekarang kamu berdamai
dengan Iblis dan meninggalkan Kami (Allah). Dan sekiranya
di dalam hatimu benar-benar terdapat cinta, niscaya akan jelas

pengaruh cinta itu pada tubuhmu.
Dinyatak an pada sebuah syai'r:

Ketika aku mengaku cinta, ia menjaanab: "Engkau bobongi padaku.

karena dnggotd, tubuhmu tid"dk terbalut rasa cinta itu."

Jika hati sudab menikmati lezatnya cinta, niscaya rakusnya
syabutat akan lenyap.

28 Allah lW berfirman: $ rl*/ ;;\ii 9,J & 3-A "flii$ 
"Dalab (Allah) yang menciptahan segala apa

yangada di bumi untihrnu." (QS. Al-Baqarah: 29)

7)

8)

e)
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Kalau engkau pencinta sejati, niscaya perutmu tid,ak, sebesar ini
karena gejolak cinta pasti membuatmu lupa makan

10) Apabila kamu benar-benar cinta, niscaya kamu tidak akan nyaman
dengan siapa pun yang kehadirannya tidak mengingatkanmu
terhadap Sang Kekasih.

11) Sungguh aneh orang yangmengaku jatuh cinta, tapi memerlukan
orang lain yang mengingatkannya pada Sang Kekasih. Ia tidak akan
ingat kepada Sang Kekasih kecuali orang lain itu mengingatkannya
kepada-Nya.

12) Cinta, setidaknya, membuat Anda tidak lupa untuk mengenang
sang kekasih. Sebagaimana ungkapan dalam sya'ir:

Aku selalu ingat pada-Mu, tak sekejap pun aku melupakan-Mu
dan berdzikir dmgan lidah adalah bal termudah 'tuk mmgingat-Mu

13) Jika seorang pencinta akan menemui Kekasihnya, maka ia akan
membawa pasukannya. Cinta berada di barisan terdepan. Harapan
y ang menuntun kendaraannya. Kerinduan y ang men ggirin gny a.

Kecemasan yang memfokuskannya tetap di jalannya. Ketika
mendekat negeri tujuan, maka majulah pengawal terdepan (cinta)
menemui Kekasihnya.

Obatilah penyakit di tubuh ydng engkau rusak
sejukkanlab gejolak cinta di bati ydng engkau nyalakan

Jangan serabkan tugas menempuh ternpdt yang jauh
pada kesabaranku yang lemab, dan engkau pun tahu kadarnya

Sambutlah batiku yang kukirimkan penub takjub
' tuk menernui-Mu, sedangkan kerinduan telab mendah uluiny a

Setelah menemui sang kekasih, sang pencinta mendapatkan
berbagai bentuk hadiah (dari Sang Kekasih) yang berasal dari
segala penjuru. Tujuannya adalah untuk mengujinya apakah ia
hanyacenderung kepada hadiah-hadiah tersebut, sehingga hadiah-
hadiah itu saja yar,g didapatkannya, ataukah ia tetap menaruh
cinta seutuhnya kepada Sang Kekasih y^tg telah memberinya
berbagai hadiah tersebut.
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t4) Para pencinta Allah memenuhi bahtera hati dengan berbagai
hadiah yang akan dipersembahkan kepada Sang Raja. Tatkala
angin sahur beniup mendorong bahtera mereka, maka sebelum
fajar menyingsing, bahtera itu sudah tiba di pelabuhan.

Mereka membelah lembah cinta dengan langkah kesungguhan.
Maka, dalam waktu yar,g singkat, mereka berhasil sampai di
tempat tujuan. Mereka kemudian beristirahat sejenak di jalan
perjumpaan. Lantas, mereka memasuki negeri tujuan dengan
memperoleh keberuntungan abadi.

Mereka mengosongkan pelataran hatinya dari segala
kesibukan, sehingga beberapa waktu kemudian tenda-tenda cinta
pun terpancang di sana. Mereka selalu siaga membuka mata,
terkadang b erjaga-jaga dan terkadang berpatroli.

15) Sesungguhnya, tenda cinta itu hanya akan dipancangkan di
pelataran yffigkosong, bersih dan sunyi.

bersibbanlab batimu dari segala keinginan selain kami
sebab, tempdt kami banya terbuh,a bagi orangydngbersih

sabar adalab rnantera pembuka perbendaharaan Kami
siapa mmdapatkannyd, dia pasti mmdapatkan perbendabaraan itu

16) Ketahuilah kadar sesuatu yangtelah hilang dari hati Anda, dan
menangislah dengan tangisan orang yang mengetahui kadar
sesuatu yaflghilang itu.

17) Jika Anda membayangkan kedekatan dengan Sang Kekasih,
niscaya Anda akan melakukan upacara pemakaman karena begitu
dekatnya Anda (dengan kematian, yangmerupakan tahapan awal
untuk bertemu Sang Kekasih).

18) Jika Anda telah menghirup angin malam (maksudnya, banyak
melakukan ibadah malam), niscaya hati Anda yang mabuk itu
akan sadar kembali.

19) Siapa sajayang menganggap jauh per1alanarLrLya, niscaya akan
gontai langkahnya:

engkau bukanlah seordng ydng rindu jika berucap
"di antara kita ada malam-malam panjang d.trttt perjalanan jauh"
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20) Tahukah Anda bahwa orang yang teguh keyakinannya adalah
orangyang apabila menginginkan sesuatu, maka ia memancangkan

tekad yangkuat di pelupuk matanya.

2l) lika musim panas menerpa hati, musim hujan harus singgah di
rnata.2e

22) Beban orang yang beribadah malam akan terasa ringan ketika
mereka menyadari bahwa suara mereka didengar oleh Allah.

23) Siapa sajayengterbayang olehnya perihal akhirat, ringanlah
baginya berpisah dengan dunia.

2a) Apabila burungbasyiq3! telah melihat mangsanya, ia akan lupa
untuk menahan diri.

25) Ylahai pengayuh langkahJangkah kesabaran, bersabarlah, sebab

sedikit lagi engkau akan sampai ke tujuan.

26) Ingatlah manisnya kesuksesan, niscaya ringanlah pahitnya
perjuangan.

27) Andasudah tahu di mana letak tempat tinggal (Anda). Maka ber-

tolaklah ke sana, niscaya Anda akan dapat berjalan ke sana.

28) Cita-cita tertinggi adalah cita-cita orang yangmempersiapkan diri
untuk bertemu dengan Sang Kekasih dan mengutamakan hal-hal

yangperlu diprioritaskan menjelang pertemuan itu, sehingga ia
dapat merasa puas ketika bersua dengan Sang Kekasih; sebagaimana

firman Allah:

{@fifYV'$;Y
"Dan utamakanlab (yang baik) untuk dirimu." (QS. Al-Baqarah:
223)

29) Strga akan ridha kepada Anda, karena Anda mengerjakan
perbuatan-perbuatan fardhu. Neraka akan menolak Anda, karena

Maksudnya, kehangaan iman dan cinta menuntut sesorang untuk menangis dan takut kepada-
Nyr.
Basyiq adalah sejenis burung pemangsa, seperti elang.

29

30
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Anda meninggalkan perbuatan-Perbuatan maksiat. Sementara

cinta (kepada Allah) tidak pernah puas kepada Anda, kecuali
Anda bersedia mengorbankan jiwa untuknya.

30) Demi Al1ah, betapa indahnya saat-saat ketika langkah ketaatan

terkayuh di taman kerinduan kepada-Nya.

31) Ketika suatu kaum menyerahkan jiwa mereka kepada bimbingan
syari'at, maka jiwa mereka akan ditempa oleh syari'at agar

mengikutinya dan menentang tabiat buruk mereka. Dengan
demikian, jiwa mereka pun menjadi lurus dengan bimbingan
ketaatan, mengikuti irama (aturan) syari'at.

Apabila beuan tungangd.n kalian telah siap berangkat

dan pmungangryd mulai menggiring untd, ydng ditambat

aku pun resah di peraduanku sambil mengamati

kapan pun kalian beranghat, maka aku segera mengikuti

.ooltr.
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Beberapa Mutiara Dan Hikmah

1. Mutiara hikmah dari ucapan 'Abdullah bin Mas'ud gE

Seorang laki-laki berkata di hadapan 'Abdullah bin Mas'ud:
"Aku tidak ingin menjadi bagian dari Asb-haabul Yamiin (golongan
kanan). Akan tetapi, aku ingin menjadi bagian dari al-Muqarrabin
(golongan orang-ora ng yang didekatkan kepada Allah). " Kemudian,
'Abdullah gb berkomentar: 'Namun, di sini terdapat laki-laki yang
berharap agar tidak dibangkitkan lagi setelah ia mati nanti."

Lakilaki yangdimaksud oleh'Abdullah adalah dirinya sendiri.

Suatu hari, 'Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya. Karena
melihat beberapa orang ynLgmengikutinya, 'Abdullah pun bertanya:
"Apakah kalian memiliki suatu keperluan?" Mereka menjawab: "Tidak.
Kami hanya ingin berjalan bersamamu." Maka'Abdullah berkata:
"Kembalilah! Sesungguhnya perbuatan demikian berarti kehinaan
bagi orang yangmengikuti dan bencana bagi yang diikuti."3l

Pada kesempatan lain,'Abdullah bin Mas'ud berkata: "seandainya
kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang diriku ini, niscaya
kalian akan menumpahkan pasir di atas kepalaku."

'Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan: "Alangkah
baiknya dua hal yangdibenci, kematian dan kemiskinan. Demi Allah,

31 Lihat pembahasan ketujuh pada bab X. Lihat pula at-Taanadbu' ual Khumuul (hlm. 52) karya
Ibnu Abid Dun-ya.
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kehidupan itu hanya terkait dengan
kekayaan atau kemiskinan. Aku tidak
peduli dengan yang manakah di antara
keduanya aku akan diuji. Tetapi aku
hanyaberharap kepada Allah (agar diberi
kekuatan) untuk menghadapi keduanya.

Jika aku diuji dengan kekayaan, maka di
dalam kekayaan itu terdapat kasih sayang

(anugerah Allah). Sedangkan jika diuji
dengan kemiskinan, maka di dalamnya
pun terdapat (pahala) kesabaran."32

Pada waktu yanglain, 'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Seiring
berlalunya siang dan malam, umur kalian semakin berkurang,
sementara amal perbuatan kalian telah tersimpan dalam catatan.

Sesungguhnya kematian itu datangsecara tiba-tiba; maka siapa saja

yang menanam kebaikan hampir dapat dipastikan akan menuai
hasil yang menggembirakan, sedangkan siapa saja yang menanam

keburukan tidak disangsikan lagi akan menuai penyesalan. Orang
yang menanam Pasti mendapatkan hasil yang sesuai dengan
yang ditanamnya. Orang yar,g lambat tidak akan tersalip dalam

mendapatkan bagian (rizki)nya. OrangyarLg ambisius juga tidak
akan dapat mendapatkan apa yangtidak ditakdirkan untuknya.""

Beberapa pernyataan Ibnu Mas'ud gE lainnya sebagaimana

riwayat-riwayat di atas adalah sebagai berikut.

0 Siapa saja yang diberi kebaikan, maka sesungguhnya Allahlah
y^rLgmemberikannya. Siapa saja yang dilindungi dari kejahatan,

maka sesun gguhnya Allahlah yan g melindun giny a.3 
a

Amal y ang tidak dilakuknn

dengan itchlas dan tidak

mengilatti tuntunan sy ari'at
tidak ubahnya seperti pasir

y ang dinasukkan seorang

musafir unfukmetnenuhi

lcantong p erb ekalanny a,

B erat suilah dia memikubry a,

namun pasir itu tidak
membuahkanmanJaat

s e dikitp un untuk diriny a.

32 Diriwayatkan oleh \(aki' dalam az-Zubd (no. 132). Perlu diperhatikan juga catatan kaki yang

ditulis oleh mlhaqqiq (penelitiJ-nya.
33 Diriwayatk"n oleh-arh-Thabranidalamal-Kabiir (no. 8553), Abu Nu'aim dalamHilyatulllthyaa.'

(/133-i34), dan al-Baihaqi dalam al-Madkbal (no. 439). Al-Haitsami berkomentar dalam kitab a/'
Majma' Q./733): "Para perawinya tsiqab (tepercaya$."

34 lbid.
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2) Orang-orangyang bertakwa adalah pemuka, para fuqaha
adalah pemimpin, dan majelis-majelis mereka adalah tambahan
keutamaan.35

3) Hanya ada dua perkara penting, yaitu al-badyu (petunjuk) dan al-
kalaam (perkataan). Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhamm ad M. Sebaliknya,
seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yangdiada-adakan
dan setiap perkara yangdiada-adakan adalah bid'ah.

4) Janganlah sekali-kali Anda menganggap waktunya masih jauh,
dan jangan sampai Anda dibuat lalai oleh angan-angan. Sungguh,
setiap yangakan datang itu dekat adanya.

5) Ketahuilah, sesuatu yangdianggap jauh adalah sesuatu yangtidak
akan pernah datang.

Ketahuilah, orang yang celaka adalah orang yangtelah ditakdir-
kan celaka sejak masih berada dalam perut ibunya. Adapun orang
yang beruntung adalah orang yang dapat mengambil pelajaran
dari orang lain.

Ketahuilah, memerangi seorang Muslim termasuk kekufuran
dan memakinya tergolong kefasikan. Tidak halal bagi seorang
Muslim mengacuhkan saudaranya lebih dari tiga hari. Setelah
batas itu, ia diharuskan memberi salam kepadanya apabila
berpapasan, memenuhi undangannya, dan membesuknya jika
sakit.

Ketahuilah, seburuk-buruk rawaya36 (pembawa berita) adalah
yang membawakan berita bohong. Ketahuilah, sesungguhnya
bohong itu tidak layak dilakukan, baik ketika serius maupun
bercanda. Seseorang hendaknya tidak menjanjikan sesuatu
kepada anak kecil jika kemudian janji itu tidak ditepatinya.

Ketahuilah, sesungguhnya bohong membawa kepada dosa, dan
dosa membawa ke Neraka. Adapun kejujuran, hal ini membawa

35 lbid.
36 Rawaya adalah bentuk jamak dari rawiyah, yakni orang yang sering berbohong dalam pem-

beritaannya. Lihat an-Nihaayab @,/ 239).

6)

7)

8)

e)
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kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke Surga. Dikatakan
kepada orang yangjujur: 'Ia jujur dan bajik,' sementara kepada

pembohong dikatak anz'Iabohong dan berdosa.' Nabi Muhammad

ffi pernah menuturkan kepada kami bahwa seorang laki-laki
selalu berkata jujur, hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai orang

yangjujur. Beliau juga mengungkapkan bahwa seorang laki-laki
selalu berbohong, hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang

pembohong.3T

10) Ucapanyangpaling benar adalah Kitabullah. Ikatan yarLgpaling

kuat adalah kalimat takwa. Sebaik-baik agama adalah agama

Ibrahim. Sebaik-baik sunnah adalah sunnah Muhammad M.
Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para Nabi. Semulia-mulia
perkataan adalah dzikrullah (dzikir kepada Allah). Sebaik-baik

kisah adalah yang disebutkan di dalam al-Qur-an. Sebaik-baik
perkara adalah penghabisannya, sedangkan seburuk-buruk
urusan adalah yar.g diada-adakan. Sedikit tapi cukup lebih
baik daripada banyak tapi melalaikan. Satu iiwa yar.g kamu
selamatkan lebih baik daripada iabatarn yang tidak dapat kamu
pertanggungjawabkan.

1 1) Seburuk-buruk permintaan maaf adalah yan1dilakukan menjelang

kematian. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan pada

hari Kemudian. Seburuk-buruk kesesatan adalah yangdilakukan
setelah mendapatkan petunjuk. Sebaik-baik kekayaan adalah

kaya hati. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik karunia
yangditanamkan di hati adalah keyakinan, sebab kebimbangan

itu sebenarnya bagian dari kekufuran. Seburuk-buruk kebutaan

adalah butanya mata hati.

12) Khamer adalah pangkal segala dosa. 'Wanita adalah perangkap

syaitan. Masa muda adalah sebagian dari kegilaan. Ratapan
kematian sebagian dari perilaku Jahiliyyah.

37 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (no. 857) dan'Abdu1 Razzaq(no.20076). Beberapa ungkapan

beliau (yaitu Ibnu Mas'ud.gia ) dapat ditemukan di beberapa riwayat yang lain, bahkan sebagian

darinya telah ditetapkan sebagai hadits marfu'.
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13) Sebagian orangtidak menunaikan shalatJum'at melainkan di akhir
waktunya,3s dan tidak berdzikir kepada Allah melainkan dalam
kondisi hati yang terpisah dari-Nya. Sebesar-besar dosa adalah
bohong fthianat). Siapa saja yang mau memaa{kan (kesalahan
orang lain), maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Siapa saja
yang mampu menahan amarah, maka Allah akan memberinya
pahala. Siapa saja yang memaafkan (sesama) kesalahan, maka
Allah akan mengampuni kesalahannya. Siapa yarLgbisa bersabar
atas musibah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang hilang
karena musibah itu (denganyanglebih baik).

14) Seburuk-buruk mata pencaharian adalah yangdilakukan dengan
usaha ribawi. Seburuk-buruk makanan adalah harta anak yatim.
Sesungguhnya orang yang berkecukupan di antara kalian adalah
or ang y ans mencukupkan diri denga n ap a y angada. Sudah menj adi
suatu keniscayaan, setiap manusia akan berakhir di liang berukuran
empat hasta (kuburan). Segala urusan diperhitungkan hingga selesai,
namun pokok (intisari) perbuatan adalah pada penghabisannya
(kematian). Kematiar. yarLg paling mulia adalah matinya para
syuhada (syahid). Orang yang sombong akan direndahkan
Allah, dan orang yang berbuat maksiat akan mentaati syaitan.3e

15) Seseorangyang mencintai al-Qur-an seyogyanya dikenal dengan
ibadah malamnya saat orang lain tenidur lelap, dikenal dengan
puasanya pada siang hari saat orang lain tidak berpuasa, dikenal
dengan kesedihannya saat orang lain bergembira, dikenal dengan
tangisannya saat orang lain tertawa, dikenal dengan diamnya saat
orang lain mengejeknya, dan dikenal dengan ketunduk ainya
saat orang lain berjalan dengan angkuh. Di samping itu, seorang
pencinta al-Qur-an juga hendaknya banyak menangis, sering
bersedih, bersikap bijaksana, bersifat santun, dan selalu tenang.
Tidak sepantasnya ia berwatak kasar, bersikap lalai, suka berteriak-
teriak, dan sering marah-marah.ao

38 Yakni, setelah waktunya habis sehingga orang itu pun teninggal.
" !IR. al-Baihaqi dalam al-Madkhat @61zot1, Lb,, iv"'"i- dXiam al-Hilyah O./138-r3g), dan Abu

Dawud dalamaz-Zuhd (no. 170).
{0 Dikutip dari kitab az-Zubd (no. 162) karya Ahmad bin Hanbal ,+i,j5.
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16) Siapa saja yang bersikap congkak dan merasa dirinya besar

niscaya akan dijatuhkan wibawanya oleh Allah. Adapun bagi

siapa saja yang merendahkan diri dengan ketundukanr,ya,
orang seperti itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah."al

t7) Malaikat mempunyai bisikan. Syaitan pun demikian. Bisikan
Malaikat menianjikan kebaikan dan membenarkan yang haq;

dan jika kamu mendengar bisikan atau aiakan ini, maka pujilah
Allah. Sedangkan bisikan syaitan menjanjikan keburukan dan

mendustakan yang haq; maka dari itu, mintalah perlindungan
kepada-N y a jika kamu mendeng arny a.a2

18) Banyak orang y^ng perkataannya baik. Namun, hanya orang

yang ucapannya selaras dengan perbuatannyalah yang mem-

peroleh keberuntungan hakiki. Sedangkan siapa saja yang
ucapannya menyelisihi perbuat^nnya, pada hakikatnya ia telah

mempermalukan diri sendiri.a3

Aku tidak akan sudr mengenal srapa pun clt antata l(allan y^ng
menjadi seperti bangkai di malam hari dan sePerti pencuri di siang

sudi mengenal siapa di kaliante) Aku tidak akan

hari.aa

20) Aku benci melihat orang yang menganggur, dia tidak bekerja

untuk dunianya, dan tidak pula beramal untuk akhiratnya.as

21) Siapa yarLg shalatnya tidak mendorongnya kepada perbuatan
ma'ruf dan tidak mencegahnya dari kemunkaran, maka ia tidak
bertambah dekat dengan Allah, justru menjadi semakin jauh dari-

Nyr.n'

11 HR. r0[aki' dalam az-Zahd (no.216).
a2 Saya telah menguraikan akhrij-nya-secara mauquf yaupun rnarfu'-pada catatan pinggir dalam

kirab ad-Daa'utad Dawaa' (hlm. 165-166) karya penulis ffi.
ar Diriwayatkan oleh \(aki''dalam Y:ttab az-Zuhd (ro. 266). Al-Bukhari pun meriwayatkannya

dalam at-Taaiihhul Kabiir NI / 414).
aa Diriwayatkanolehath-Thabranidalamal-Mu'jamulKabiir$X/.152).ftbtNu'aimmeriwayatkannya

pn1la diam al-Hilyah Q,/ l3O); di dalamnya terdapat tambah arlafazh: "Lalu ditanyakan kepadanya:
iApa yang dim"ki"d dengan pencuri disiang hari?' Beliau mrcnjawab: 'Orang yang menghabiskan

waktu siangnya dengan bercakap-cakap (yang tidak perlu).'"
45 HR. Ibnu Abi Syaibah lmtrcl\dan Abu Dawud dalam Kitab "az-Zthd(no..18.4). . . .
a6 Diriwayatkan oieh Abu Dawud dalam Kitab "n_-Zrhd" (no..134) dan ath-Thabrani dalam al'

Mu'jaiul Kabiir fiX/fi3), dengan sanad yang dishahihkanoleh. al-'Iraqi dalam Tahbnijul llryaa'

Ati.l+). Lihat pula as-Sllsilat"di oha'i;fah'(ro-.2) karya Syaikh al-Albani ai'15.
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22) Salah satu bentuk keyakinan (kepada Allah) adalah Anda tidak
menyenangkan orang lain dengan melakukan hal yarLgdimurkai
Allah, tidak memuji seseorang tatkala Anda mendapatkan rizki
dari Allah, dan tidak mencela seseorang terkait rizki yang Allah
belum berikan kepada Anda. Sebab, rizki Allah iru ridak akan
dapat didatangkan oleh ambisi seseorang, dan tidak dapat ditolak
oleh kebencian seseorang. Sesungguhnya Allah IH -dengan
keadilan dan kesantunan-Nya-telah menjadikan kerenangan
dan kegembiraan di dalam keyakinan dan keridhaan. Sebaliknya,
Dia juga yang menjadikan kecemasan dan kesedihan di dalam
keraguan dan keben cian.aT

23) Selama masih berada dalam shalat, sesungguhnya Anda seperri
sedang mengetuk pintu Sang Raja. Siapa sqayatgmengetuk pintu
Raja tersebut, niscaya pintu itu akan dibukakan untuknya.as

2a) Alr,:'t kira, penyebab lupanya seseorang terhadap ilmu yang di-
milikinya adalah karena dosa yang dilakukannya.nt

25) ladilah kalian sumber-sumber ilmu, pelita-pelita yang memberi
petunjuk, orang-orang yang betah di rumah (untuk beribadah),
obor penerang di malam hari, pribadi-pribadi yang berhati kuat,
sosok-sosok yang sederhana, hamba-hamba yangdikenal di langit,
dan makhluk yang tidak popular di kalangan penduduk bumi.so

26) Adakalanya hati bersemangat dan adakalanya pula loyo. Maka,
raihlah keuntungan saat hati sedang bersemangat dan maju, tapi
biarkanlah ia (beristirahat) ketika sedang loyo dan mundur.

27) Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat yang dihafal
(pengetahuan yang dikuasai). Akan tetapi, ilmu itu adalah sesuaru
yang dapat menumbuhkan rasa takut kepada Allah.sl

Diriwayatkan oleh Hannad dalam az-Zuhd (no. 536). Ibnu Abid Dun-ya meriwayatkannya secara
ringkas dalam al-Yaqiin $1m.23).
Diriwayatkan oleh'Abdurrazzaq dalam al-Mtsbannaf (II/47). Ath-Thabrani juga meriwayatkan-
nya, melalui jalur'Abdur Razzaq, di dalam al-Mujamul Kabiir {X/205).
HR. Abu Khaitsamah dalam al-'Ilm ftlm. 1a0-1a1) dan al-Khathib dalam lqtidbaa-ul llmil 'Amal
(no. 96).
HR. Ad-Darimi dalam as-Sunan (I/80) dan Ibnu Abid Dun-ya dalam at-Tauaad.bu' ual Khumuul
(hlm.11).
HR. al-Baihaqi dalam al-Madhhal (no.485).

I
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28) Kalian tahu bahwa orangkafir adalah orang yangmemiliki tubuh
paling sehat namun hatinya paling sakit. Kalian juga melihat
bahwa orang Mukmin adalah orang yanghatinya paling sehat tapi
tubuhnya paling sakit. Demi Allah, derajat kalian lebih rendah

di sisi Allah daripada kumbang, seandainya hati kalian sakit
sementara tubuh kalian sehat.s2

29) Seorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman sebelum

menduduki puncaknya. Dan, ia tidak akan dapat menduduki
puncaknya hingga lebih menyukai kefakiran daripada kekayaan,

lebih menyukai sifat tawadhu'daripada kemuliaan, dan tidak ada

beda bagi dirinya antarapujian dan ce1aan.53

30) Seseorang pergi dari rumah dengan membawa agamanya, namun
ketika pulang a1amaitu tidak dibawanya kembali. Sebab, ia telah
mendatangi dukun/peramal yang tidak mampu menolak bahaya
dan mendatangkan manfaat, baik bagi dirinya sendiri mauPun
bagi orangyang mendatanginya. Lalu, dukun/peramal itu pun
bersumpah kepadanya atas nama Allah: "Kamu benar-benar
seperti ini dan seperti itu." Akibatnya, orang tersebut pulang
dalam keadaan tidak terpenuhi hajatnya sedikit pun, bahkan
Allah memurkainya.Sa

31) Kalau aku menghina seekor anjing, aku khawatir Allah akan

mengubah bentukku menjadi anjing.55

32) Dosa adalah bisikan hati. Bagaimanapun bentuk hawaz56 (bersitan)

hasratnya, syaitan akan ikut andil di dalamnya.

52

53

51

55

56

HR. Ahmad dalam az-Zuhd (no. 163) dan Hannad (no. a27).

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam az-Zuhd lh}6), dengan tahqiq Muhammad Jalal Syaraf, dan
Abu Nu'aim dalam al-Hilyah fi/ 132).

HR. Al-Hakim W/437) dan ath-Thabrani(X/tr2).
HR.Ibnu Abi Syaibah W790) dan Hannad (no. 1193).

Diriwayatkan oieh Hannad dalam az-Zuhd (no. 934) dan ath-Thabrani dd,am al-Kakir $X/163).
Karahaanaz aninya kemaksiatan yang terbetik di hati yang diketahui melalui hilangnya ketenangan
hati. Bentuk tunggalnya adalah baz. Demikianlah keterangan yang terdapat dalam an-Nihaayah

S/377 dar. a59) liarya-Ibnul Atsir. Lihat pula penjelasan Syaikh al-Albani '{sy" dalam kitabnya,
Sikilatul Abaadiits ash-Sbabiihah (no. 26 13).
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33) Dalam setiap kegembiraan pasti ada kesedihan. Tidak ada satu
pun rumah yang berisi kegembiraan, melainkan terdapat pula
kesedihan di dalamnya.sT

34) Setiap kalian adalah tamu dan harta yangkalian miliki hanyalah
titipan. Setiap tamu pasti akan pulang dan setiap titipan pasri akan
dikembalikan kepada pemiliknya.ss

35) Akan datang pada akhir zaman beberapa kaum yangperbuatan
terbaiknya adalah saling mencela entar sesama. Mereka disebut
sebagai bangkai-bangkai busuk.se

36) Apabila seseorang ingin diperlakukan dengan baik, maka hendak-
nya ia memperlakukan orang lain dengan perlakuan baik yang
diinginka nnya dilakukan kepada dirinya.6o

37) Kebenaran itu berat tapi baik akibatnya, sedangkan kebathilan itu
ringan tapi buruk akibatnya.6l

38) Berapa banyak kenikmatan sesaat yang mewariskan kesedihan
berkepanjangan?

39) Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang perlu rerus dikekang
melebihi daripada lidah.62

a0) Apabila zina dan riba telah merajalela di suatu desa, maka desa itu
sudah pantas untuk dihancurkan.

41) Siapa saja yang mampu menempatkan lumbung kekayaannya di
langit, agar tidak dimakan ngengat dan tidak dapat dicuri, maka
hendaknya ia melakukannya. Karena, hati seseorang itu senantiasa
terkait dengan lumbung kekayaan rly a.t3

42) Janganlah seseorang di antara kalian mengikuti orang lain dalam
unrsan agama. Sebab jika demikian, ia akan ikut beriman jika orang

HR. Vaki' (no. 507) dan Ahmad dalam az-Zubd (no. 163).
HR. Al-Baihaqi di dalam ary-Syu'ab (no. 10644) dan az-Zubdul Kabiir @o. 579) .
HR. Abu Dawud dalamaz-Zuhd (ro. 192).
HR. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf ffIJJ,/L6a).
Diriwayatkan oleh lbnul Mubarak dalam az-Zuhd (no. 93) dan Hannad (no. a99). Riwayat yang
sama juga datang dari Hudzaifah bin al-Yaman, yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak (no.
2er).
HR.IbnuAbi'Ashim (no.23) danal-Fasawi dalamal-Ma'rifabuatTaariikb (trIl189).
HR. Ibnu Abi Syaibah (VIV159) dan Abu Dawud dalam az-Zuhd (no. 177).
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itu beriman, tetapi ia pun akan ikut menjadi kafir jika orang itu
kafir. Apabila kalian memang harus mengikuti seseorang, ikutilah
orang beriman yangsudah mati. Karena apabila mengikuti orang

beriman yang masih hidup, sesungguhnya orang yang masih
hidup itu tidak bisa lepas dari cobaan.n

Pada riwayat lainnya, 'Abdullah bin Mas'ud pernah berseru:

Janganlah seseorang di antara kalian menjadi imma'ab." Orang-
orang lantas bertanya: "Apakah imma'ab itu?' 'Abdullah
menjawab: "Yaitu, orang yangberkata: 'Aku ikut pendapat orang
banyak. Jika mereka mendapat petunjuk, aku pun ikut mendapat

petunjuk. Tapi jika mereka tersesat, aku pun tersesat.'Ketahuilah,
hendaknya salah seorang kalian bertekad bahwa seandainya
semua orang menjadi kafir, maka ia tidak akan ikut kafir bersama

mereka."6s

43) Seseorangpernah berkatakepada'Abdullah bin Mas'ud: "Ajarilah
aku beberapa kalim^t yang singkat namun padat makna, dan

bermanfaat." Ibnu Mas'ud berkata: "sembahlah Allah dan
jangan menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya. Ikutilah al-

Qur-an ke mana pun ia pergi. Jika seseorang datang membawa
kebenaran kepadamu, maka terimalah kebenaran itu darinya
meskipun ia orang yangjauh dan kamu benci. Sebaliknya,
jika seseo rang datang membawa kebathilan kepadamu, maka
tolaklah kebathilan itu darinya meskipun ia orang yang sangat

dekat dan kamu kasihi."66

s HR. Abu Dawud dalarn az-Zubd (no. 140), ath-Thabrani dalam al-Kabiir (X/152), dan Abu
Nu'aim dalam al-Hilyah I/136).

65 Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr, secara singkat, di dalam Jaami' Bayaanil 'Iltni oa Fadhlib

SL/ll2); dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad hasan.
Diriwayatkan pula dengan sanid marfu', sesuai dengan lafazhyangdisebutkan penulis 'iiSH; j"ga
oleh at-Tirmidzi (no. 200S) dari Hudzaifah. Namun, sanad hadits ini dha'if. Sebab, di dalamnya
terdapat al-'$ialid bin Juma' dan Muhammad bin Yazid; periwayatan dari keduanya mendapat
kritikan dari para ulama hadits.
Kata irnma'ah. dalam kutipan di atas, berani orang yang tidak mempunyai pendirian dan selalu

mengikuti pendapat orang lain. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab at-targbiib wat
Tarbiib El/341) karya al-Mun&iri.

66 HR. Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliaa' G/134).
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aa) Abdullah bin Mas'ud mengatakan: "Kelak, pada hari Kiamat,
salah seorang hamba dibawa menghadap (Allah), lalu diserukan
kepadanyai'Tunaikanlah amanatmu!' Hamba tersebut
bertanya: ''Wahai Rabbku, bagaimana caranya, sedangkan dunia
telah tiada?' Maka, diciptakanlah amanah itu di dasar Neraka

Jahannam dalam bentuk y^flgsama seperti saat ia mengambilnya
di dunia. Kemudian, si hamba turun ke dasar Neraka untuk
mengambilnya. Dipikulnya amanah itu di pundaknya, kemudian
ia naik kembali ke atas. Hingga tatkala ia mengira dapat keluar
dengan membawa amanah tersebut, tiba-tiba apa yangdipikulnya
itu jatuh kembali dan ia pun ikut jatuh ke dalam Neraka untuk
selama-lamanya."

45) Suatu ketika, Ibnu Mas'ud berkata: "Carilah hati Anda di tiga
tempat (kondisi): ketika mendengarkan al-Qur-an, di majelis-
majelis dzikir, dan pada waktu-waktu yang sepi. Jika Anda tidak
mendapatkannya di tempat-tempat tersebut, mohonlah kepada
Allah agarDia memberikan anugerah hati kepada Anda. Karena
sesungguhnya, Anda belum mempunyai hati."

2. Mutiara hikmah dari ucapan al-Junaid

Al-Junaid '$tib berkata: "Aku pernah mengunjungi seorang
pemuda yangkemudian bertanya kepadaku tentang taubat, dan aku
pun menjawabnya. Kemudian, ia menanyakan tentang hakikat taubat,
lantas aku berkata: 'Hakikat taubat adalah engkau selalu mengingat
dosa yang pernah kamu perbuat, hingga kematian menjemputmu.'
Akan tetapi, si pemuda menyanggahnya:'Ini bukanlah hakikat
taubat.' Maka aku balik bertanya kepadanya: 'Lalu, apa hakikat
taubat menurutmu, hai anak muda?' Ia menjawab: 'Hakikat taubat
adalah melupakan dosa.'

Lalu, pemuda itu pergi meninggalkanku. Tidak lama kemudian,
adayang bertanya: 'Bagaimana menurutmu, wahai Abul Qasim?'
'Jawaban yangbenar adalah jawaban pemuda itu,' jawabku. Orang tadi
melanjutkan:'Bagaimana penjelasan nya?''Apabila aku bersama-Nya
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dalam suatu kondisi, lalu Dia memindahkanku dari kondisi maksiat

ke kondisitaat, bukankah ingatanku terhadap kondisi maksiat-
setelah berada dalam kondisi taat-menrpakan sebuah kemaksiatan
(maksudnya, bukankah mengenang dosa setelah bertaubat adalah

dosa)?'"

.orfor.

\-
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1) Ada sebuah jemba:.an yan1 menghubungkan antara seorang
hamba dengan Allah dan Surga. Jembatan tersebut dapat dilintasi
dengan dua langkah saja, salah satunya berkenaan dengan diri
sendiri, dan langkah lainnya berkenaan dengan semua makhluk.
Dalam urusan antara dirinya dengan sesama manusia, langkah
itu dapat menjatuhkan dirinya (dari jembatan tersebut) dan
membuat dirinya tersia-sia. Sedangkan dalam urusan arttara
dirinya dengan Allah, langkah itu dapat menjatuhkan sesama
manusia (dari jembatan tersebut) dan membuat mereka tersia-sia.
Oleh sebab itu, hendaknya seseorang hanya mengikuti orang
yang dapat menunjukannya kepada Allah (yaitu Rasulullah ffi)
dan membawanya ke jalan yangmenghubungkan kepada Allah.

2) Seorang pemberi nasihat berseru di hadapan para Sahabat dengan
mengutip firmanAllah W ,4 iiGnSJj* "Telabsemakindekat
kepada manusia perbitungai' amal mereka." (QS. Al-Anbiy aa' : L)

Mendengar ayattersebut, hati mereka bergetar ketakutan. Air
mata mereka pun mengalir karena cemas, sebagaimana dinyatakan
dalam ayat: "Fnaka mengalirlab ia (air) di lembah-lembab menurut
ukurannya." (QS. Ar-Ra'd: 17)

3) Dunia pernah berusaha menggoda'Ali bin AbiThalib kanamallahu
anjbabu,6T namun dengan tegas 'Ali berkata: "Kamu kutalak tiga,

Beberapa Pelajaran Dan Peringatan

57 Kar'ramallahu uajbabu (semoga Alkh tnernuliahan anjahnya) merupakan do'a berbau syihh yang
menyusup ke sebagian ulama Ahlus Sunnah. Maka dari itu, wajib bagi kita mewaspadai dan
menjauhinya. LihatMuJamulManaahiial-Lafzbiyyah Srlm.27l-272) karya Syaikh Bakr Abu Zaid.
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tidak ada rujuk bagimu." Sebenarnya, cukup dijatuhkan saru
talak, sesuai dengan as-Sunnah. Namun Sahabat ini menghimpun
tiga talak sekaligus dalam satu waktu, agar hawa nafsu itu tidak
berpikiran bahwa ia masih boleh rujuk. Selain itu, agama dan tabiat
'Ali yang lurus, tentunya menolak keberadaan muhallil (yakni
laki-laki yang menikahi wanita yangtelah ditalak tiga suaminya,
kemudian menceraikarrnya, agar si wanita dapat dinikahi lagi
oleh mantan suaminya yangpertama). Bagaimana tidak demikian,
sedangkan ia merupakan salah seorang perawi hadits yang
menegaskan: "Semoga Allah melaknat seorang muballil."6s

4) Di rumah ini (dunia) tidak ada tempat untuk berkhalwat (meng-
asingkan diri). Makadariitu, jadikanlah tempat khalwat di dalam
dirimu.

5) Anda pasti tertarik oleh berbagai hal. Karenanya, kenalilah hal-
hal yang menarik itu dan waspadalah terhadapnya.langan sampai
segala kesibukan menjerumuskan Anda saat Anda telah terlepas dari
hal-hal tersebut, tapi sebenarnyaAnda masih berada di dalamnya.

6) Cahaya kebenaran lebih terang daripada cahrya matahari.
Karenany a w ajar saj a orang y ang alergi terhadap Cahay a teran g-
Iay akny a kelelawar-menj auh dariny a.

7) Jalan menuju Allah sepi dari orang-orangyangragu dan menuruti
syahwat. Sebaliknya, jaLan itu ramai oleh orang-orang yang
mempunyai keyakinan dan kesabaran. Di jalan itu, mereka
laksana penunjuk jalan, sebagaimana ditetapkan dalam ayat:

Wg rj,t4r*W g 6U 6rq.'rq & G:A y
,rt*',z)-)
tNY oP)-

"Dan Kami jadikan di antara mereka itupemimpin-pemimpinyang
memberi petunjuk dengan perintah Kami selarna mereka sabar.
Mereka mqakini ayat-ayat Kami." (QS.As-Sajdah: 24)

68 Lihat tahhrij hadits ini-dan yang lainnya-dalam kitab sayayarrg berjudul Matoaari.dul Arnaanil
Muntaqa4 min lghaatsatil Labfazn ftlm. 313).
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Ungkapan-Ungkapan Sarat Makna

I

l

.:,'@,{ta@.

' WL:

:;:,tl

'*,**j'

Berikut ini aku kemukakan ungkapan-ungkapan indah y^ngdapat
menggugah jiwa-jiwa.

0 Apabila Anda berhasil melatih anjing pemburu Anda, niscaya
anjing itu dapat menahan hasratnya untuk memangsa buruannya.
Hal itu dilakukannya untuk menghormati kebaikan Anda
padanya, dan karena ia takut terhadap hukuman Anda. Ironisnya,
banyak sudah guru ilmu syari'at yang mengajari Anda, namun
Anda tidak mau menerima pelajaran itu darinya.

2) Haram bagi kita memakan binatang buruan yang ditangkap
oleh anjingyang tidak terlatih untuk berburu dan ditangkap
untuk dirinya sendiri. Jika demikian, bagaimana pula dengan
orang bodoh yangmelakukan semua aktivitasnyahanya untuk
menuruti hawa nafsunya?

3) Dalam diri Anda terhimpun akal Malaikat, syahwat binatang, dan
hawa nafsu syaitan. Sungguh, Anda akan dikuasai oleh salah satu
di antara ketiganya. Jika Anda dapat mengalahkan syahwat dan
hawa nafsu, maka derajat Anda lebih tinggi daripada Malaikat.
Akan tetapi, jika Anda dikalahkan oleh syahwat dan hawa nafsu,
maka derajat Anda lebih rendah daripada seekor anjing.

4) Ketika anjing pemburu berburu untuk tuannya, maka hasil
buruannya boleh dimakan. Namun, apabila anjing itu berburu
untuk dimakannya sendiri, haramlah bagi tuannya memakan
hasil buruan tersebut.
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5) Kebaikan dan keburukan yang adapadadiri seorang hamba, juga

perangai terpuji dan tercelanya, semua itu berkaitan dari sifat

Al-Mi'tbiy "Yang Maha Memberi" dan Al-Mad-ni' "Yattg Maha

Mencegah"r, y^ngdimiliki Allah. Allah W memperlakukan semua

hamba]Ny" r.tr.i dengan kedua nama-Nya tersebut. Terkait
kedua nama Allah tersebut, seorang hamba yang ikhlas dalam

penghambaan dirinya akan senantiasa bersyukur ketika mendapat

p.-Ib.ri.r, Allah, dan selalu merasa butuh kepada-Nya ketika tidak

ir.*p.roleh pemberian Allah. Sebab, Allah W memberinyasuatu

nikmat 
^g^r1^ 

bersyukur kepada-Ny", dan tidak memberinya

nikmat a[ar iamerasa butuh kepada-Nya. Dengan begitu, :eorlng
hamba.k.r, r.n"ntiasa bersyukur atau merasa butuh kepada-Nya.

6) Dosa adalah luka, dan berapa banyak luka yang mengakibatkan

kematian.
7) Apabila akal Anda telah lepas dari kekuasaan hawa nafsu, maka

akal Anda akan kembali berdaulat.

s) Anda telah memasuki sarang hawa nafsu (dunia), dan Anda

mempertaruhkan umur Anda.
g) Apabila sekilas pandang yarLg tidak halal terjadi, maka Anda' 

hanrs tahu bahw, hrl it, dapat menyulut api peperangan (perang

melawan hawa nafsu). Berlindunglah dari pandangan yang tidak

halal itu dengan tirai:

6e Kedua nama Allah ini rerkandung d"l* hadits tentang asma Allah lang-leTgantlm -dalam
i-;;;";A;idzi (no.7507), Sbaiiih lbnu Hi.bbqn (no. r38+), Musudrak al-Hahim $/te)' $aq
s",""*')riiiiiii &1zzi ai.i eu" !u1alr{r. Penjehsan. ini statusnya- yydral Jsisig,an, {ar1

r:i:t:?;;:'ffi :Tiff'"ni;i,^;I*;x'.!;fr ,rf :W,'r*::f!"!#'ff 'il;f ,),',ix?),
baarii $l/215),'dan al'Mrthaild; Nm'/3D.karya Ibnu Hazm'

DJ";'kir.6 i1et** i; iyiit il'Asmaz-il H*na (/35s).karya al-Qunhubi terdapat penjelasan

mensenai kedua asma ini. Di dalamnyaiuga terdapat penielasan yang menylmP{kq keb€raoaan

d.r. i.-" Allah ini dari sebagian nash y"ng bersifat umum; di antaranya, sabda Rasulullah ffi:

(...e;aq Fi ,,e -u;iq eu 'i P1 ))
"Ya Allah, tak ada sesuatu yang bisa mencegah aPa-Ya\qEngkau b-e1i!ra1, dan ddak ada y-an-g

d.prt *"*b.ri apa yang d'g("" cegah." frfn. At-'n"fnari-[no. 844].dan Muslim [no. 593]

;;It ;-il,I;[i;ir, [i"'s",i'u"hi. u"t"[ keteiangan tambahan, lihat kitab al-Httijah Fii Bavaanil

Mahajjab [7r+a) krryaQiwamus Sunnah al-Ashbahani. Di sisi lain, telah ditetapkan se_cara.;elas

ali"# t.Ui"f, n.di6 rt ]i1it mengenai nama Allah Al Mulhi , yakni di.dalam sabda.Nabr.iE:

i&iil[,;L'Gui-Eil G;;;dh;v" aku adalah al'Qasim (vang membagi), sedanskan Allah

iilt^t dLrt)'iu fYanjMemb"il;." iHn. Al-Bukhari dan Muslim)
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Ajt ";i:.t;'V;; €A b L:n;- Gi. Sy

{@ 6;"aqry'ii
"Katakanlah kepada laki-laki ydng beriman, agar mereka menjaga
pandangannyd., dan memelibara kemaluannyd.; yd.ng demikian itu
lebib suci bagi mereka. Sungguh, Allab Maba Mengetahui apa yang
mereka perbuat." (QS. An-Nuur: 30)

Dengan menahan pandangan itu, niscaya Anda akan selamat
dari dampak yang ditimbulkalnya (berperang melawan hawa
nafsu). Dan cukuplah Allahyang menolong kaum Mukminin
dalam peperangan:

10) Ketika lautan hawa nafsu sedang pasang, gelomban gny^mampu
menenggelamkan apa pun. Dan hal yangpaling menakutkan bagi
orang yang sedang menyelam (di lautan yangpasang itu) adalah

membuka mata di dalam air.

tak ada seorangpun ydng lebib mulia daripada seseord.ng

yang sendiri dalam kubur, tapi amal-amalnya mengbibumya

ia sejabtera di sebuab tarndn Surga, di dalam kuburnya
tidak sEerti hamba yang kuburannya menjadi penjaranya

sebesar apa keutamd.d.n seseord.ng sebesar itu pula ujian baginya
keutamaan diketahui dari kesabaran dalam mengbadapi ujian

barang siapa yang sedikit kesabarannyd.

berarti sedikit pula pabala yang dapat dibarapkannyd

1 1) Berapa banyak tanaman yang dipotong sebelum tumbuh sempurna?
Dan bayangkan bagaimana kualitas tanaman tersebut?

L2) Belilah dirimu hari ini, selagi pasar masih dibuka, uang masih
ada.

13) Terlena itu pasti terjadi, begitu pula hasrat untuk berbaring.
Namun, jadilah orang yang sedikit tidur. Karena, para penjaga
negeri menyerukan: "'Waktu pagi telah dekat!"

LL{6
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1'4) cahaya akal menyinari gelapnya malam hawa nafsu, sehingga
jaran kebenaran terlihat jelas. Dengan cahaya itu, mara hati p".i,
dengan jelas melihat berbagai akibat yangrerjadi dari segala,r*rrrr.

15) Keluarlah dari halaman sempit yangsarat malapetaka itu menuju
halaman luas yang sarat dengan hal-hal yang belum pernah terj amah
mata. Di sana, keinginan akan tercapai dan kekasih akan abadi.

16) \flahai yang menjual dirinya dengan cinta seseorang yangmem-
bawa derita, ikatannya menjadi penyakit, dan keind 

^i,^rny^tidak abadi! Sungguh, engkau telah menjual hal paling berniiai
dengan harga murah, hingga seolah-olah engka., tidak tahu
tingginya kualitas barang dan rendahnya harga itu. Kelak, pada
hari ditampakkannya semua kesalahan, barulah kekeliruan drlrr'
transaksi jual beli itu Anda ketahui dengan pasti.

Kalimat Laa ilaba illallab "Tiada ilah selain Allah" adalah
barang dagangan. ?embelinya adalah Allah ffi, harganya Surga,
danpenjqaknya adalah Rasulullah ffi. Akan rerapi, *..,grp, krri,,
rela menjual kalimat dengan sesuatu yangsedikit (kenikmatan
dunia), yalgtidak sebanding dengan sayap nyamuk sekali pun?io

jika nilai keseluruban sesuatu tak sebanding sdyap nyamuh
di sisi Dzat yang enghau sembab

sernentdrd sebagiannya justru menguasai dirimu
maka, setinggi apakab nilaimu di sisi-Nya?

engkau yang menukar dirimu dengan sesurttu itu; padahal dirimu
akan dibayar surga, karenanya sekarang kecintaan-Nya pun sima

70 Kalimat ini mengisyaratkan pada sabda Rasulullah {$ :

((*y +N ri!;63t ji;"v p*tu;.d,r-l,+ jg 6j.lr ,*K 5))
"Seandainya dunia di sisi Allah sebandingdengan sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi
min.um orang kafir darinya, walau setegik." 

*

Hadits.ini diriwayatkan oleh.at-TirmiJil @o..2aT) {a1Abu Nu'aim dalam al-Hilyah (III/253)
dari Sahl bin Sa'ad. Riwayat ini dinyatakan shahih'oleh at-Tirmidzi. s.rrary, i#;h, ;;pi ;;
T,.TP"ly:i d9i4",. yang lain_dari riwayat Sahl bin Sa'ad. Keduanya diriiayark* ol"t'*i-
lhabrant (no. 5838 dan no- 5921). Hadis tersebut juga mempunyai syahid dengan sanad shahih,
vaitu v-ang lirjryavltlran.9l:! 4-q"ata'i dalam ritisnadusy'syiiaab'(no. t+li1 iur.t-Kilii;
dalam Taariihb Bagbdaad W/92). 

-
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17) Y|ahai orang yang bercita-cita kerdil, di manakah posisi Anda?
Bukankah jalan yarLg harus Anda tempuh adalah jalan yar.g
membuat Adam kepayahan? Jalan itu pula yang membuat Nuh
meratap; membuat Ibrahim al-Kbalil dilemparkan ke dalam api;
membuat Isma'il dibaringkan untuk disembelih; membuat Yusuf
dijual dengan harga murah dan tinggal di penjara selama beberapa

tahun; membuat Zakariya digergaji; membuat Yahya-yang
dijuluki sebagai as-Sayyid al-Hasbuur-disembelih; membuat
Ayyub menahan penderitaarLnya; membuat tangisan Dawud
melampaui batas; membuat 'Isa harus berjalan bersama binatang
liar; dan membuat Muhammad harus menghadapi kefakiran dan
segala macam gangguan? Sementara Anda masih bersenang-senang

dengan senda gurau dan permainan.

oh dunia y d.ng penuh kesedihan, keberadaannya h anyalab ses adl
dan di balik itu, terdapat banyak bencana mmgbadang

18) Genderang perang sudah ditabuh, tapi Anda malah mengucilkan
diri dan memandangi saja. Andaipun Anda menggerakkan
kendaraan Anda, itu hanya akan menyongsong kekalahan.

19) Yang tak pernah merasakan panasnya tengah hari untuk meraih
kejayaan,tak akan dapat beristirahat di bawah naungan kemuliaan.

Sulaimi. berkata: "sebaliknya engkau tinggal di negeri kami!"
dia tidak tabu kalau aku berpindah-pindah tempat

20) Suatu ketika, seseorang bertanya kepada seorang ahli ibadah:
"sampai kapan Anda akan melelahkan diri?" Ia menjawab: "Justru
dengan ini aku mencari ketentraman diri."

21) \7ahai orang yarLg dimuliakan dengan perhiasan iman setelah
kesejahteraan, tapi ia justru menggunakan keduanya untuk
menentang Sang Pencipta! jangan berpikir semua itu tidak akan
ditarik kembali! Sebab, siapa saja yangmempergunakan anugerah-

Nya untuk hal-hal yarLg tidak Dia sukai, maka Dia berhakTl
merampas kenikmatan tersebut darinya.

71 Seolah-olah, penulis '+W" in}in mengatakan bahwasanya Dia berhak merampas kembali nikmat
yang dipungkiri hamba ini, karena keburukan perilaku dan kerusakan masa depannya.
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22) Pengantin-pengantin dunia telah berhias untuk siapa saja yang
melihat mereka, tidak lain untuk menguji siapakah di antara
orang-orang itu yang lebih memilih mereka daripada pengantin-
pengantin akhirat. Bagi orangyang mengetahui kadar perbedaan

keduanya, tentu ia akan mendahulukan yaflglebih utama.

Tatkala kecantikan jagad ralta ini muncul
ia menghadap ke arabku dan berseru: *Kemarilab!'

Aku berpura-purd. buta, seolab tidak bisa melihatnya
setelab aku mmgetabui tujuan dalam diriku

23) Cita-cita orang-orang arif itu tinggi seperti bintang yang berada

di gugusannya.Ia terus berputar (mengelilingi matahari) namun
tidak pernah keluar dari garis edarnya.

2 4) YI ahai y angme nyimp ang dari jalur yan g b en ar. B e rj al anl ah e n gkau

di belakang rombongan! Silakan engkau tidur jika dapat tidur di
tengah perjalanan. Namun ketahuilah, pemimpin rombongan
senantiasa memeriksa barisan belakang.

25) Dikatakan kepada al-Hasan: "Kita tertinggal oleh kaum yarrg
mengendarai kuda hitam, karena kita hanya mengendarai keledai

yang terluka? A[-Hasan berkata: "Jika kamu berada di jalur
yang sama dengan mereka, tentu kamu akan segera mengejar
mereka!"72

Akhirnya, seiring dengan memanjatkan puji kepada Raja Yang
Maha Memberi, maka selesailah sudah penyusunan kitab ini.

72 Saya. berharap kepada Allah; semoga kita ditempatkan di jalan orang-orangyang diridhai-Nya ini,
yakni senantiasa mengikuti jejak dan menempuh jalan mereka.
Nomor catatan kaki untuk kitab ini berakhir tepat pada penulisan atsar tersebut, Semoga saja
yang demikian menjadi momentum dari sebuah harapan dan kabar gembira. Dan, semoga Allah
senantiasa memberikan taufik-Nya kepada kita.
Selesai sudah komentar saya, sebagai mu'alltq, terhadap kitab Ibnul Q"yfi- '$iF-, ini; bersamaan
dengan dikumandangkannya adzan shalat 'Ashar; tepatnya pada hari Senin, satu hari sebelum
akhir bulan Safar yang penuh dengan kebaikan, :'ah:un l4l7 H. Hanya bagi Allahlah segala puji,
baik sebelum maupun sesudah melakukan segala sesuatu.
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144. Al-Majruuhiin,IbnuHibban, Halab.
145. Majma'uz Zawaa-i.d, Al-Haitsamr, Mesir.
146. Majmuu'ul Fatdd.Tt)dd,Ibnu Taimiyah, Arab Saudi.

147. Al-Mubanarul tilajiiz,Ibnu'Athiyyah, Maroko.
148. Al-Muhalla,Ibnu Hazm, Mesir.
149. Mukbtaaruslt Sbahaab, Ar-Razi, Mesir.
150. Madaarijus Saalikin,Ibnul Qayyim, Mesir.
151. Al-Madkhal,Al-Baihaqi, Kuwait.
152. Marulryaatul Imaam Ahmadfit Tafsiir, hasil riset kolektif, Arab Saudi.
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153. Al-Masaa-iluts Tsamaan,Al-Ma'shumi, Arab Saudi'

154. Al-Mustadraf,, Al-Hakim, India"

155. Al-Musnad, Abu Ya'la, SYiria-

155. Al-Musnad,Ahmad bin Hambal, Mesir.

157. Al-Musnad, Al-Bazzar, Arab Saudi.

158. Al-Musnad,Ar-RuYani, Mesir.

159. Al-Musnad,Ath-Thayalisi, India"

160. Al-Musnad, 'Abd bin Humai4 Kuwait.
161. Musnad Asy-Syihaab,Al-Qudha'i, Libanon.
162. Musnad Al'Firdaus,Ad-Dailami, Libanon.

163. Masyaariqul Anwaar,Al-Qadhi,'Iyadh, Mesir.

164. Al-Musbannaf,lbmtAbi Syaibah, India"

165. Al-Mushannaf,' Abdurrazz qlibanon.
166. Misbbaahuz Zujaajah, Al-Bushiri, Mesir.

167. Al-Mathaalibul Aaliah,Ibnu Hajar, India-

168. Ma'aalimut Tanziil, Al-Baghawi, Arab Saudi.

169. Ma'aanil Qur'aan, Al-Farra', Mesir.

170. Mu'jamul )gblaath al-Lughaui:1ryab al-Mu'aasbarah, lJ: Adnani, Libanon.

1 7 1. Mu;j amul Faarisryryah,'Abdunna' im, Muhammad Hasanain, Libanon.

172. Al-Mu'jamul Kabiir, Ath-Thabrani, Irak
173. Mu'jamul Manaahi.l Lafzhtyyab, Bakr Abu Zaid, Atab Saudi'

174. Al-Ma'rifuh ant'TaariikD, Al-Fusawi, Irak
175. Al'Mugbnii'an Hamlil Asfaar, Al:lraqi, Mesir'

176. Miftaab Daaris Sa'aadab,Ibnul Qayyim, Arab Saudi'

177. Al-Maqaashidul Hasanab, As-Sakhawi, Mesir.

178. Makaarimul Akhlaaq,Ibnu Abid Dunia, Mesir.

179. Munaad.amatul Atblaal, Ibnu Badran, Syiria"

180. Al-Muntaqan Nafiis min Kitaab Talbiis lbliis,'Lli al-Halabi, Arab Saudi'

181. Maataarid.ulAmaanilMuntaqadminlgba*atilLahfaan,'Alial-Hdabi,ArabSaudi
1g2. Al-Mu-tamanfiiHiftbillVaqtiuaQiirnatizZarnan,'Llial-Halabi, manuskrip.

183. Al-Muantbtha', Ll-Imam Malik, Mesir.

184. An-Nujuumuz Zaabiralt,Ibnu Taghri Baradi, Mesir'

185. Nuzhatul Alqaab,Ibnu Hajar, Arab Saudi.

186. Nazhmud Durar, Al-Biqa'i, India
1 87. Namuudzajul A'maalil khairfiryah,Muhammad Munir ad-Dimasyqi, Mesir.

188. An-Nihaaryah Ibnul Atsir, Mesir.

189. Al-lVaabilush Sbaib,Ibnul Qayyim, Mesir.

190. At'Waafii bil Vafayar, Ash-Shafadi, Libanon'

191. l%'ashaaryal '(Jlamaa' 'Inda Hudbuuril Marzr, Ar-Rab'i, Syiria'

192. Wafayaatul A'yaan, IbnuKhillikan, Libanon'

193. Al-Yaqiin,Ibnu Abid Dunia, Mesir.
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